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Andi Lăzescu și Dan Radu, de la
Ziarul de Iași, combină terenuri
cu Kaufland România! Au primit
400.000 de euro la final de an
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Minoră luată actualitate 9 Cel mai
pe sus de asistenții sincer traficant de
sociali din Iași!
droguri din Iași stă
Un e-mail a distrus cu sufletul la gură!
destinul fetiței!
actualitate 9

O familie din județul Iași este revoltată din
cauza măsurilor luate de reprezentanții
DGASPC Iași. Deși a primit o procură specială
de la notar prin care a obținut tutela asupra
fetiței de 3 ani, familia a fost nevoită
să o lase în grija asistentului social
Un tânăr din Iași riscă să ajungă la pușcărie
după ce a fost prins fără permis și a
recunoscut, atunci când a fost luat la
întrebări de polițiști, că a făcut trafic de
droguri și de articole pirotehnice. Individul
este acum cercetat în stare de libertate
pentru comiterea mai multor infracțiuni
social
5
Cât costă un tratament
pentru o formă ușoară a infecției
cu coronavirus? Prețul pornește de
la o sumă modestă, dar poate
ajunge și la câteva sute de lei

eveniment

2

Ziua Unirii Principatelor la statuia
lui Cuza. IMAGINI DE COLECȚIE cu
sărbătoarea de la Iași din ultimii 20 de ani
Ziua Unirii Principatelor este
sărbătorită an de an pe 24
Ianuarie la statuia
domnitorului Alexandru Ioan
Cuza din Piața Unirii.
Manifestarea de la Iași a ajuns
în ultimele două decenii o
adevărată pepinieră de
promisiuni electorale...
economic

7

Un afacerist basarabean face
bani la Iași din supe și terci!
Rețeaua ajunge până în Ucraina
Daniel Dogaru a adus
din Ucraina la Iași, în
urmă cu două luni, o
gamă de supe-cremă
și terci sută la sută din
produse naturale,
bazate pe legume și
fructe. Street Soup
are o gamă de 23 de
astfel de produse
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Ziua Unirii Principatelor la statuia lui
Cuza. IMAGINI DE COLEC}IE cu
s\rb\toarea de la Ia[i din ultimii 20 de ani
Ziua Unirii Principatelor este
s`rb`torit` an de an pe 24
Ianuarie la statuia domnitorului
Alexandru Ioan Cuza din Pia]a
Unirii. Manifestarea de la Ia[i a
ajuns \n ultimele dou` decenii
o adev`rat` pepinier` de
promisiuni electorale
neacoperite. Evenimentul s-a
schimbat radical de la an la an,
\n ciuda prezen]ei masive de
persoane care vin \n zona
central` a ora[ului pentru a
asista la manifest`ri
Circa 2.000 de persoane au fost prezente la
finalul s`pt`mânii trecute \n Pia]a Unirii din Ia[i
la manifest`rile prilejuite de aniversarea a 162
de ani de la Unirea Principatelor Române. An
de an, \n Pia]a Unirii din Ia[i au loc manifest`ri
la care sunt prezen]i politicieni locali, oameni
din administra]ie, dar [i politiceni de la nivel
central. |n ultimii ani \ns`, prezen]a acestora sa redus considerabil. Unii politicieni de la Bucure[ti
\[i aduc aminte de Ia[i doar atunci când e an
electoral. De altfel, din anul 2000 [i pân` \n
prezent, prezen]a acestora a avut doar accente
electorale. Vede]i \n galeria foto al`turat` cum
a decurs manifestarea din Pia]a Unirii \n ultimele
dou` decenii [i ce a rezultat de pe urma vizitei
deciden]ilor politici. Redactorii BZI au stat de
vorb` cu prof. univ. dr. Ion Solcanu, fost senator
de Ia[i din 1990 [i pân` \n 2008, unul din
principalii artizani ai manifest`rilor din Pia]a Unirii
dup` Revolu]ie. Fostul senator ie[ean a povestit
cu lux de am`nunte ce a \nsemnat aceast` mare
s`rb`toare pentru \ntreaga ]ar` [i cum s-a ajuns
ca Ziua Unirii s` fie transformat` mai nou \n
bâlci. „Din p`cate, \n ultimii 30 de ani, foarte
multe lucruri s-au degradat \n societate. Se poate
\ncepe de la constituirea Parlamentului României,
unde p`trund oameni nechema]i. Putem continua
[i cu calitatea de parlamentar prin membrii
constitutivi trimi[i prin vot democratic. Inclusiv
votul uninominal a dus la o asemenea degradare,
pentru c` persoanele respective au provenit tot
de la partidele politice. Eu v`d aceste aspecte
ca o principal` cauz` a degrad`rii vie]ii politice
\n România \n ultimii 30 de ani”, a spus prof.
univ. dr. Ion Solcanu.

De la vizitele lui Ion Iliescu
la Traian B`sescu
|n imaginile al`turate sunt surprinse vizitele
f`cute de fo[tii [efi de stat Ion Iliescu sau Traian
B`sescu. Se pot observa [i schimb`rile prin care
a trecut Pia]a Unirii din Ia[i, dar [i cum a evoluat
manifestarea de la un an la altul. „|n 1990 eram
secretar al Comitetului Provizoriu al Frontului
Salv`rii Na]ionale din jude]ul Ia[i. Al`turi de
regretatul Dan Gâlea am ini]iat s`rb`torirea Unirii
la statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Nu era prima
manifestare de acest gen pentru c` [i \n comunism
au fost astfel de serb`ri, latura na]ionalist` a lui
Nicolae Ceau[escu având accente puternice. |ns`,
dup` Revolu]ie, aceste manifest`ri au c`p`tat o
alt` amploare. |n 1990 l-am l`murit pe episcopul
vicar de atunci, regretatul |PS Pimen, s` \ncepem
aniversarea Unirii printr-o slujb` religioas`. Tradi]ia
a c`p`tat accente mai ample \n anii ce au urmat”,
a precizat Ion Solcanu.

Unirea Principatelor Române,
de la manifest`ri la huiduieli
\n Pia]a Unirii din Ia[i
Fostul senator de Ia[i a rememorat [i incidentele
petrecute de-a lungul timpului la Ia[i. |ns`, Ion
Solcanu a ar`tat c` acestea erau extrem de izolate
\n anii din urm`. Fostul parlamentar a comentat
\n termeni ironici incidentul din 24 Ianuarie 2021,
când primarul Mihai Chirica a fost atacat cu
iaurt de o persoan` din mul]ime. „Am f`cut totul

prin resurse locale, f`r` participare de la nivel
na]ional. Ulterior, ziua de 24 Ianuarie a c`p`tat
o consisten]` na]ional` prin prezen]a frunta[ilor
României din acele timpuri. |n amintesc c` la
\nceputul anilor 2000, o z`pad` puternic` i-a oprit
din drumul spre Ia[i pe mai marii vremii, oamenii
r`mânând bloca]i la Roman. Au fost [i asperit`]i
\n societate [i \n primul mandat al lui Ion Iliescu.
Au fost momente care au tulburat manifest`rile,
\ns` nu au avut accente atât de grave ca cele
de acum. Aceasta este situa]ia actual`, lucruri
care au dus la deprecierea vie]ii politice din
România. Ceea ce s-a \ntâmplat \n mandatul
anterior din Senat nu face cinste, cu sloganuri
[i pancarte. Este, din p`cate, tabloul general al
clasei politice actuale. Poate c` aceast` pandemie
care a zguduit lumea va zgudui [i societatea
româneasc`. Este nevoie s` ne \ntoarcem la
valorile tradi]ionale, la cele ale bunului cre[tin”,
a spus profesorul ie[ean.

Petru Movil` vorbe[te despre
degradarea evenimentului
Un alt ales cu state vechi \n jude] este [i
Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i. Acesta a
ar`tat c` manifestarea devenit` abia din 2010 zi
de s`rb`toare na]ional` s-a degradat de la an la
an. Petru Movil` a men]ionat c` vinova]i de
situa]ie sunt atât politicienii, cât [i cei care vin
la eveniment pentru a se manifesta zgomotos.
„Nu putem vorbi de o evolu]ie a s`rb`toririi zilei
de 24 Ianuarie la Ia[i. Dac` acum 15-20 de ani
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aceast` zi era una cu adev`rat de s`rb`toare,
ast`zi este o zi \n care unii politicieni o puncteaz`
doar la capitolul imagine. Din p`cate, a ajuns o
zi \n care Ia[ul [i Moldova \[i cer drepturile
pentru sacrificiile f`cute de-a lungul istoriei”, a
precizat Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i.

Petru Movil` le cere
politicienilor s` nu mai
mint` ie[enii \n fiecare an
Acesta a ar`tat c` Ziua Unirii Principatelor
de la Ia[i a ajuns o zi \n care to]i politicienii
nu fac altceva decât s` arunce cu minciuni
electorale. „S-a v`zut clar [i anul acesta, unul
f`r` ciclu electoral, c` liderii partidelor politice
nu au venit la Ia[i. Pentru ei, Ia[ul [i Moldova
reprezint` doar un bazin de voturi. Dac` vedem
declara]iile pre[edintelui României [i a premierilor
din ultimii 6 ani despre proiectele Ia[ului, rezultatul
e zero. Politicienii s` vin` la Ia[i cu contractele
la autostrad`, la spitalul regional, la Filarmonic`
etc. [i atunci pot urca pe scen`. Altfel nu au ce
c`uta la Ia[i. Eu am fost \n Pia]a Unirii din 1978
[i pân` \n prezent [i am v`zut tot felul de oameni
pe scen`. Ia[ul nu mai trebuie uitat, iar to]i cei
care vin aici doar s` promit` marea cu sarea,
ar face bine s` r`mân` la ei. Din p`cate, s-a
ajuns la huiduieli, la agresiunea asupra factorilor
deciden]i, ceea ce nu face cinste nim`rui”, a mai
spus Petru Movil`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lista celor mai poluate zone
din jude]. Locurile pe care
orice ie[ean trebuie s\ le evite
Autoritatea jude]ean` a demarat un set complet de m`suri
pentru reducerea polu`rii \n mai multe localit`]i ie[ene. Planul
de calitate a aerului pentru jude]ul Ia[i va trece prin plenul
institu]iei pentru a putea fi pus \n aplicare. Lista celor mai poluate
zone din jude]ul Ia[i cuprinde atât localit`]i \ntregi, cât [i mai
multe drumuri care tranziteaz` regiunea. |n aceast` list` apar
cele mai proaste drumuri din jude]ul Ia[i, dar [i obiective din
mai multe localit`]i unde riscul de poluare este uria[.

Lista zonelor poluate din jude]ul Ia[i
|n planul de calitate a aerului apar o serie de obiective impuse
ca m`suri pentru reducerea polu`rii. De exemplu, proiectul cuprinde
reabilitarea a 5.000 de apartamente din municipiul Pa[cani. Proiectul
are o valoare de 5 milioane de euro, cu bani prin POR 20142020. |n decembrie 2020, stadiul de realizare era de 0 la sut`.
Un alt proiect inclus \n acest plan ]ine de re\mp`durirea a 66,5
hectare din satele comunei Miroslava. Proiectul are o valoare de
3,4 milioane lei, iar stadiul este de 86 la sut`. |n proiect apare
[i amenajarea a 5 kilometri de piste de biciclete din zona de
agrement Ciric, proiect ajuns la 60 la sut` \n momentul de fa]`.

Lista drumurilor din Ia[i prinse \n planul CJ
Proiectul analizat de CJ a cuprins [i reabilitarea unei re]ele
de drumuri jude]ene din Ia[i. |n calcul au fost luate mai multe
drumuri care nu au fost prinse \n ultimii ani \n vreun proiect de
reabilitare. Un exemplu este [i modernizarea DJ 246A limita
jude]ului Vaslui - Scânteia - intersec]ie DJ 248 - {cheia - Dr`gu[eni
- Ipatele - }ib`ne[ti. Artera lung` de 36 de kilometri a fost
realizat` \n propor]ie de 100 la sut`. Un alt obiectiv legat de
drumurile din Ia[i este [i modernizarea a 11,9 kilometri din DJ
244D limita jude]ului Vaslui - Dolhe[ti - Ciorte[ti - Coropceni.
Lucrarea are o valoare de 31,3 milioane de lei [i se afl` \n
procedur` de achizi]ie a execu]iei lucr`rilor. |n acest plan apare
[i realizarea a 5,7 kilometri din DJ 208N Lespezi - Vân`tori. |n
prezent, lucrarea a ajuns la 95 la sut` stadiu de realizare. |n
ultimii ani, autorit`]ile au reu[it s` reduc` poluarea din Ia[i prin
aplicarea unor m`suri.
Lista drumurilor din jude]ul Ia[i cuprinse \n planul de calitate
a aerului este [i mai lung`. |n proiect apare [i DJ 208F Heci -

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii debitoare PETROMOLD S.R.L., desemnat prin Sentința
Civilă nr. 283/F/29.09.2015, pronunțată de instanţa Tribunalului
Vaslui Secţia Civilă, în dosarul nr. 497/89/2010, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem
la cunoştinţă generală că în data de 01.02.2021, ora 15:00,
organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea bunurilor mobile, proprietatea debitoarei, în valoare
totală de 8.632,63 EUR,fără TVA.Lista completă a acestor bunuri
se poate vizualiza pe site-ul acestuia: www.lrj.ro, secțiunea
vânzări mobile. Bunurile mobile se vând doar împreună,în bloc.
În cazul în care la data fixată licitaţia din data de 18.01.2021, nu
se va reuși valorificarea bunurilor mobile, aparţinând debitoarei,
se va organiza o nouă licitaţie, în aceleaşi condiţii în data de
08.02.2021,ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce urmează a
fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data de 31.01.2021, respectiv
07.02.2021,ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate
cu prevederile art. 53,din Legea nr. 85/2006,bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator,în exerciţiul atribuţiilor
sale,sunt dobândite libere de orice sarcini,precum ipoteci,garanţii
reale mobiliare sau drepturi de retenţie,de orice fel,ori măsuri
asiguratorii.Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este
licitaţie publică,cu strigare,competitivă,conform Regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de
23.12.2021. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat
în cadrul Adunării Creditorilor din data de 23.12.2021.Înscrierea

T`t`ru[i - Iorcani, proiect cu o valoare de 26,7 milioane lei [i
realizat \n propor]ie de 85 la sut`. De asemenea, \n list` apare [i
DJ 280D - intersec]ie DN 28A Ruginoasa - Hele[teni. Obiectivul a
avut o valoare de 16 milioane de lei [i a fost realizat \n propor]ie
de 100 la sut`. Cu toate acestea, \n list` sunt [i artere aflate abia
la stadiul de inten]ie. Este vorba despre modernizarea a 5,8 kilometri
din DJ 201C lim. jud. Neam] - R`chiteni - intersec]ie DN 28.
Lucrarea are o valoare de 12,4 milioane lei [i se afl` la stadiul de
proiect tehnic finalizat. Modernizarea a 36 de kilometri din DJ
249D - intersec]ie DJ 249E Moreni - Pris`cani - Groze[ti a ajuns
la un stadiu de 5 la sut`. Valoarea total` a lucr`rii este de 78,7
la sut`, fondurile fiind asigurate din bugetul propriu al CJ Ia[i.

Plan de calitate a aerului \n jude]ul Ia[i
|n planul de calitate a aerului apare un proiect al CJ de
modernizare a unei re]ele de 30 de kilometri de drumuri jude]ene.
Proiectul este realizat \n propor]ie de 20 la sut`. Planul cuprinde
[i municipiul Ia[i, prin modernizarea sta]iilor de transport public
din ora[. De altfel, \n ora[ s-au \nregistrat mai pu]ine dep`[iri ale
indicatorului PM 10. Proiectul este realizat \n propor]ie de 95 la
sut`. Planul cuprinde [i modernizarea re]elei de drumuri na]ionale
din ora[, obiectiv aflat \n sarcina Companiei Na]ionale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Obiectivul se afl` abia la debut,
compania urmând s` se ocupe de realizarea documenta]iei.
Vlad ROTARU

la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute
în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei,nr. RO85BUCU1032235337512RON,deschis
la Alpha Bank S.A.,suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă
în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului.Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare,
până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.
Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri,
cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se
află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care
vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o
programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile
privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia
publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse
în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de
organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line de la
lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind
participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00
lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar:
www.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702, 0729.292.746 – mail: vanzari@lrj.ro,
manuel.stoica@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

Prim\ria Ia[i propune
bazine de `not pentru
fiecare gr\dini]\
din municipiu
Un proiect derulat de municipalitatea ie[ean` poate prinde
contur \n perioada urm`toare. Primarul Mihai Chirica a anun]at
c` autoritatea local` vrea s` demareze o serie de investi]ii \n
toate gr`dini]ele din ora[. Este vorba despre câte un bazin de
\not la aceste unit`]i administrate de Direc]ia Cre[e. Primarul
Mihai Chirica a [i explicat \n ce const` proiectul. „Am gândit
ce vom face pe fiecare categorie de copii. La fiecare gr`dini]`
cred c` este bine s` construim câte un mic bazin de \not, de
la cele mai mici vârste [i pân` vor p`r`si gr`dini]a. La [coli
vom merge pe terenuri [i s`li de sport. Voi propune acest
proiect la Consiliul Local. Deja lucrez la o schem` de acest
gen pe care o voi propune la CL. Din 26 de gr`dini]e vom
merge anual cu câte 10. Finan]area va fi deocamdat` din bugetul
local. Nu a ap`rut niciun program deocamat` pentru c` nu
sunt \nc` ghidurile lansate”, a spus primarul Mihai Chirica.

Decizia luat` de Prim`ria Ia[i. Ce se
\ntâmpl` cu [colile din 8 februarie 2021?
|n ciuda pandemiei COVID-19 [i a amenin]`rii cu noua
tulpin` a virusului, municipalitatea sus]ine prezen]a elevilor la
cursurile [colare \n format fizic. „Ne preg`tim intens pentru
începerea [colii în data de 8 februarie 2021. Putem amâna
oricând dac` nu suntem responsabili pentru educa]ie. Dar nu
mai este loc de stagnare în educa]ia copiilor no[tri. A[a vor
ap`rea mereu alte tulpine. Copiii trebuie s` mearg` la [coal`”,
a men]ionat primarul Mihai Chirica. |n plus, edilul Ia[ului a
men]ionat c` \n aceast` perioad` municipalitatea va distribui [i
m`[ti de protec]ie \n unit`]ile de \nv`]`mânt din ora[. „În aceast`
perioad`, vom distribui m`[ti de protec]ie \n [coli. Nu vreau s`
m` gândesc cum va ar`ta România dac` nu educ`m ace[ti copii.
De asemenea, s-a finalizat [i procedura pentru tablete. Suntem
preg`ti]i [i pentru varianta hibrid`. În felul acesta, vom ar`ta
tuturor c` se poate”, a mai spus primarul Mihai Chirica.

S`li de sport \n mai multe
[coli din municipiul Ia[i
Primarul Mihai Chirica a ar`tat c` la viitoarea [edin]` de
Consiliu Local se va discuta [i despre o serie de proiecte
privind construc]ia unor s`li de sport la unele unit`]i de
\nv`]`mânt. Este vorba despre un proiect de hot`râre legat de
construirea unei s`li de sport la Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri” din municipiu. Proiectul va fi derulat în colaborare
cu Ministerul Lucr`rilor Publice. Alte trei s`li de sport vor fi
construite la {coala Gimnazial` „Nicolae Iorga”, la {coala
Gimnazial` „Alexandru Vlahu]`”, dar [i la {coala Gimnazial`
„George Co[buc” din Ia[i.
Vlad ROTARU

ANUN}
Universitate aTehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul
în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Tel:0232-278683, anunţă
licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii
unui reper temporar disponibil:
Spaţiu în suprafaţă de 29,62 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil
C, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației, Bd. Lascăr Catargi, nr. 38, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru
tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte - Data limită 15.02.2021 ora
09:00.
Adresa - Registratura Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T,
parter.
Documentaţia de calificare se obţine pe bază de solicitare
scrisă de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din
Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T - Serviciul
Administrativ Patrimoniu et. 2 – cam. 220.
Data/ora/loc deschidere oferte 15.02.2021, ora 10:00,
imobilul Rectorat (Imobil T) al Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67.
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Cât cost\ un tratament pentru o form\
u[oar\ a infec]iei cu coronavirus?
Pre]ul porne[te de la o sum\ modest\,
dar poate ajunge [i la câteva sute de lei
Pacien]ii care s-au infectat cu coronavirus
[i care au o form` u[oar` folosesc
fondurile proprii pentru achizi]ionarea
tratamentului. Medicii spun c`, de obicei,
se recomand` medicamente care nu sunt
compensate, dar care au un pre] accesibil
Majoritatea medicamentelor care se administreaz` pacien]ilor
cu forme u[oare ale infec]iei cu coronavirus nu sunt prescrise
pe o re]et` de c`tre medicii de familie. De câteva luni, doar
bolnavii care sunt \n stare medie spre sever` din cauza infec]iei
cu COVID-19 sunt interna]i \n spital. Pacien]ii asimptomatici sau
cu forme u[oare ale infec]iei sunt monitoriza]i de c`tre medicii
de familie. Pentru pacien]ii asimptomatici, medicamenta]ia nu este
necesar`. |n schimb, pentru pacien]ii cu o form` u[oar` de COVID19 se acord`, \n func]ie de simptome [i patologia de care sufer`,
cu recomandarea medicului, un tratament. Casa de Asigur`ri de
S`n`tate (CAS) nu deconteaz` toate medicamentele prescrise de
medicii de familie. Multe dintre medicamentele recomandate nici
nu sunt prescrise: Paracetamol, vitamine, Nurofen [i Quercetin.

Trei medicamente pentru infec]ia cu
COVID-19 recomandate de medici ajung la
un pre] de peste 100 de lei
|n func]ie de simptomele [i afec]iunile de care sufer` pacien]ii
infecta]i cu coronavirus, medicii recomand` medicamentele. Vitaminele
C [i D sunt nelipsite \n recomand`rile medicilor, dar se mai adaug`
[i Paracetamol [i Quercetin, ceea ce poate scoate din buzunarele
pacien]ilor peste 100 de lei. Cel mai scump medicament din aceast`
list` este Quercetin, un antioxidant puternic, cu rol în protec]ia
sistemului respirator [i reducerea reac]iilor alergice, recomandat
de unii medici de familie, [i care poate fi g`sit la un pre] de circa
90 de lei. „Antibioticele nu se recomand` decât dac` a constatat
medicul c` este o suprainfec]ie bacterian`. Pentru formele u[oare,
la recomandarea medicului pentru fiecare pacient \n parte, poate
fi inclus: Paracetamol, care \n func]ie de simptome se poate lua o
zi, dou` sau mai mult, vitamine pentru cel pu]in dou` s`pt`mâni,
de obicei recomand chiar pentru o lun` de zile, dar [i Quercetin,
câte 1 comprimat pe zi care, de asemenea, se ia la indica]iile
medicului pentru o anumit` perioad` de timp. Pentru pacien]ii care
trec de o anumit` vârst` sau care au anumite patologii, anumite
antecedente, se calculeaz` scorul de risc de tromboz`, pentru care
se recomand` anticoagulante. Pre]ul pentru astfel de medicamente
este cel mai scump, undeva la 300 de lei [i peste”, spune dr. Dana
Popescu, medic de familie din comuna Deleni, jude]ul Ia[i.

internarea. |n spital, pacien]ii COVID-19 beneficiaz` de tratament
gratuit. „Formele u[oare tratate [i supravegheate la domiciliu au
ca recomand`ri de la medicul de familie tratamentul simptomatic,
exemplu: antitermic/AINS Paracetamol (1-3 lei pentru 10 zile),
vitamine (Redoxon, Cetebe Imuno-Active etc. 5-20 lei pentru 10
zile, antiagregant Aspenter (3-4 lei pentru 10 zile) [i uneori alte
medicamente aflate pe listele de compensare A 90% ( antibiotic
Cefuroxima, arsuri gastrice Omeprazol, antiinflamator corticosteroid
Prednison) sau B 50/90% (Pantoprazol, Methylprednisolon) pentru
alte simptome, acestea putând avea ca [i contribu]ie a pacientului
undeva la 10-30 lei. Pacien]ii pot alege [i medicamente mai scumpe
cu aceea[i substan]` activ`, diferen]a de pre] fiind \n func]ie de
produc`tor”, explic` dr. Corina G\sc`, medic-[ef la CAS Ia[i.

Medicii de familie recomand` pentru
tratamentele mai importante internarea \n
spital a pacien]ilor infecta]i cu COVID-19

s`n`toas` sunt recomandate mult mai frecvent. |n schimb,
pentru cei care au nevoie de medicamente din categoriile de
antivirale, antiinflamatoare [i anticoagulante, practic cele cu
pre]ul cel mai ridicat, de multe ori medicii recomand` internarea
la spital. Pentru c` acestea sunt recomandate persoanelor care
au [i alte afec]iuni, riscul ca infec]ia COVID-19 s` evolueze
negativ este mult mai ridicat, iar supravegherea de c`tre
medicii din spital este mai necesar`. „Conform Ord. MS
487/2020, care cuprinde recomand`rile de tratament COVID19, \n formele asimptomatice [i u[oare protocolul de tratament
nu este vast. Formele medii [i grave vor fi direc]ionate \n
unit`]ile sanitare cu paturi pentru tratament complex. |n plus,
exist` excep]ii de la Normele de aplicare a contractului-cadru
cu privire la efectuarea cu prioritate a analizelor de laborator
[i investiga]iile imagistice efectuate pacien]ilor Covid [i din
programele na]ionale de s`n`tate cu impact major”, \ncheie
medicul ie[ean.

Medicul curant respect` preciz`rile consemnate \n protocolul
tratamentului COVID-19. Vitaminele, Paracetamolul [i alimenta]ia

Reprezentan]ii CAS Ia[i au dat exemple de
medicamente aflate pe listele de compensare
Perioada de timp \n care un pacient trebuie s` ia respectivul
tratament difer` de la un caz la altul. Mai ales \n zonele rurale
din jude]ul Ia[i, sute de pacien]i nu sunt asigura]i medical [i au
venituri mici. Din acest motiv, pentru cei care au nevoie de tratament
cu anticoagulant sau cu antibiotice, medicii de familie recomand`
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Moment important `n mediul academic
din Ia[i! Candidat la func]ia de
rector la Universitatea ıCuza‰, `n
fa]a unei noi provoc\ri manageriale
Candidat la func]ia de rector la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, \n fa]a unei noi provoc`ri
manageriale! Concret, \n luna decembrie
2020, prof. univ. dr. Nicu Gavrilu]` a
câ[tigat concursul pentru pozi]ia de
director al Departamentului de Formare
Continu`, Înv`]`mânt la Distan]` [i
Înv`]`mânt cu Frecven]` Redus` de la
„Cuza”
Fost candidat [i la func]ia de rector la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, \n fa]a unei noi activit`]i manageriale
esen]iale, \n actualul context al pandemiei de COVID-19! |n luna
decembrie 2020, prof. univ. dr. Nicu Gavrilu]` a câ[tigat concursul
pentru pozi]ia de director al Departamentului de Formare Continu`,
Înv`]`mânt la Distan]` [i Înv`]`mânt cu Frecven]` Redus` de la
„Cuza”. Urmeaz` ca, s`pt`mâna aceasta, joi, 28 ianuarie 2021,
Senatul institu]iei de \nv`]`mânt superior s`-l valideze. Având \n
vedere faptul c` educa]ia a intrat \n era digitaliz`rii, mai mult ca
oricând, pe fondul suspend`rii majorit`]ii activit`]ilor educa]ionale
fa]` \n fa]` cauzat` de efectele noului Coronavirus, noua postur`
presupune noi tehnici [i strategii educa]ionale.

Universitarul Nicu Gavrilu]` este [i director
de programe al Societ`]ii Academice de
Cercetare a Religiilor [i Ideologiilor
Acesta activeaz` la Facultatea de Filosofie [i {tiin]e SocialPolitice. Universitarul Nicu Gavrilu]` este [i director de programe
al Societ`]ii Academice de Cercetare a Religiilor [i Ideologiilor,
pre[edinte al Societ`]ii Sociologilor din România. El a promovat
concursul cu nota 9.33, \n baza analizei dosarului [i interviului
pe baza programului managerial depus. Profesorul Nicu Gavrilu]`
este specializat [i pe zona mentalit`]ilor, rela]ia individului cu
Divinitatea. De reamintit c`, printre ultimele apari]ii editoriale ale
sale pot fi enumerate lucr`rile: „Globalizare [i identitate româneasc`”,
Junimea, 2018 sau „Noile religii seculare. Corectitudinea politic`,
tehnologiile viitorului [i transumanismul”, Polirom, 2018.

Dosar executare silita nr. 678/2019
AFISATA AZI, 19.01.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu
dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala
ca, in data de 10.02.2021, orele 09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A.
Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7
Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Iasi - 700310, Str. Tepes Voda, nr. 2, bl. V1, sc. D, et. 2,
ap. 3, Judetul Iasi, compus din cota de 5/8 din imobilul apartament
3 camere si dependinte cu suprafata de 56.52 mp + 2,95 mp
logie + cote parti comune de 6,81% + cote teren de 20,85 mp,
inscris in C.F. nr. 120758-C1-U56 - Iasi, nr. cadastral 120758-C1U56 , imobil evaluat la pretul de 167.250,00 Lei, proprietatea
Sachelari Elena Carmen in cota de 5/8i, pentru recuperarea
creantei din titlul executoriu reprezentat de Sentinta Civila
nr.14383/2014 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul
nr.21687/245/2014, Sentinta Civila nr.2949/2017 pronuntata de
Judecatoria Iasi in dosarul nr.6092/245/2016, si Sentinta Civila

Membru fondator al Centrului de Studii [i
Dialog Interreligios [i Intercultural,
Universitatea din Bucure[ti [i pre[edinte al
„Asocia]iei Antropos”, Ia[i

dr. Nicu Gavrilu]` este unul dintre cei mai buni profesioni[ti din
România \n domeniul \n care activeaz`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Profesor la Facultatea de Filosofie [i {tiin]e Social-Politice din
cadrul Universit`]ii „Cuza” din Ia[i, director de programe, universitarul
Nicu Gavrilu]` este membru fondator al Centrului de Studii [i
Dialog Interreligios [i Intercultural, Universitatea din Bucure[ti
[i pre[edinte al „Asocia]iei Antropos”, Ia[i. S-a n`scut pe data
de 18 noiembrie 1963, For`[ti, jude]ul Suceava, este licen]iat al
Facult`]ii de Filosofie al UAIC, promo]ia 1987-1992, doctor în
sociologie, cu lucrarea „Reprezent`ri moderne ale timpului social”,
sus]inut` în cadrul aceleia[i facult`]i ie[ene. Este autor al mai
multor volume, printre care amintim: „Mama pro[tilor e mereu
gravid`”, „Sociologia patologiilor cotidiene”, „Mentalit`]i [i ritualuri
magico-religioase. Studii [i eseuri de sociologie a sacrului” ,
„Antropologie social` [i cultural`”, „Mi[c`ri religioase orientale”.
Având în vedere aceste repere biografice [i editoriale, prof. univ.

nr.9779/2018 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul
nr.5713/245/2018, datorat creditoarei ASOCIATIA DE PROPRIETARI
PT 102A TEPES VODA cu sediul in Iasi - 700310, Str. Taietoarei,
nr. 23, Judetul Iasi,de catre debitoarea SACHELARI Elena Carmen
cu domiciliul in Iasi - 700310, Str. Tepes Voda, nr. 2, bl. V1, sc. D,
et. 2, ap. 3, Judetul Iasila care se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 167.250,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de cel
putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de
incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Gheorghe Iaciu,
patronul Moldova
Center, a primit
und` verde
pentru cartierul
de lux din Copou
Arhitec]ii din cadrul Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului [i Urbanism au avizat
proiectul omului de afaceri Gherorghe Iaciu.
Pe strada Viticultori, cu intrarea dinspre Aleea
Sadoveanu, vor fi construite 22 de blocuri de
locuin]e colective. Suprafa]a de teren este de
5 hectare
Gheorghe Iaciu a bifat prima etap` dintr-un proiect imobiliar
de propor]ii.
Afaceristul bucure[tean, patronul Moldova Center din
centrul Ia[ului, vrea s` construiasc` un nou cartier pe o
suprafa]` de 5 hectare, situat` pe strada Viticultori, chiar
vizavi de Colegiul Agricol [i Industrie Alimentar` „Vasile
Adamachi” Ia[i. Recent, Comisia Tehnic` de Amenajare a
Teritoriului [i Urbanism (CTATU) organizat` la nivelul Prim`riei
Ia[i, format` doar din arhitec]i, a avizat proiectul. Pe suprafa]a
men]ionat` urmeaz` s` fie construite 22 de blocuri de locuin]e
colective, cu 4 [i 5 etaje. Parc`rile vor fi amenajate \n subsolul
imobilelor. Investi]ia este estimat` la aproximativ 100 de
milioane de euro. |n a doua etap`, proiectul va fi analizat [i
de Comisia de Urbanism, format` din consilieri locali. Dac`
proiectul va fi avizat, va intra \ntr-o [edin]` ordinar` de Consiliu
Local, etap` premerg`toare celei de autorizare. De precizat
c` accesul spre noul cartier se va realiza dinspre Aleea
Sadoveanu.

Compania lui Gheorghe Iaciu
are o cifr` de afaceri de aproape
30 de milioane de euro
Proiectul a fost ini]iat prin intermediul societ`]ii Green
Field Copou SRL, unde ac]ionar majoritar este societatea
Impact Developer & Contractor SA. Ultima societate este
de]inut` de Gheorghe Iaciu, care are calitatea de ac]ionar
majoritar.
|n societatea Impact Developer & Contractor SA mai apar
ca ac]ionari Daniel Pandele, afacerist din Constan]a, fondatorul
Doraly Mall, dar [i Petru Ion V`duva, fost director general
Transgaz, actualmente directorul executiv al afacerilor de]inute
de magnatul Ion }iriac. Conform ultimelor date financiare,
Impact Developer & Contractor SA a \nregistrat o cifr` de
afaceri din proiecte imobiliare de aproximativ 161 de milioane
de lei, aproximativ 30 de milioane de euro, [i profit de 154
de milioane de lei. |n cadrul CTATU a fost avizat [i proiectului
omului de afaceri Cristin Z`mo[teanu. Acesta inten]ioneaz`
s` amenajeze un centrul cultural (oper`, teatru) cu spa]ii de
cazare [i parcare subteran`, pe terenul situat pe strada I.C.
Br`tianu, nr. 26, zon` aflat` lâng` sediul administrativ al
municipalit`]ii.

O cl`dire cu 8 etaje va fi
construit` \n zona P`curari
Gabriel Adam, un personaj mai pu]in cunoscut \n spa]iul
public, inten]ioneaz` s` construiasc` o cl`dire de birouri pe
[oseaua P`curari, nr.114, chiar \n spatele magazinului Profi,
\n apropierea sensului giratoriu. Pe o suprafa]` de 2.003 metri
p`tra]i, conform unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), va fi edificat
un imobil cu regimul de \n`l]ime de 2S<D<P<8E. Proiectul a
primit aviz din partea Comisiei de Urbansim \n [edin]a din
data de 21.09.2020. Proiectul a fost avizat cu urm`torii indicatori
urbanistici: POT (procent de ocupare a terenului) - 40 la sut`,
CUT (coeficient de utilizare a terenului) - 4, spa]ii verzi minimum 15 la sut`. Terenul a fost achizi]ionat \n cursul
anului trecut. Ini]ial, proiectul presupunea construirea mai
multor imobile, fiind mai mul]i proprietari. Pân` la urm`,
Gabriel Adam a preferat s` lucreze singur. Omul de afaceri
de]ine General Tex SRL, societatea care se ocup` cu producerea
etichetelor textile.
Ciprian BOARU
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Un afacerist basarabean face
bani la Ia[i din supe [i terci!
Re]eaua ajunge pân\ `n
Ucraina. Sportivii sunt
principalii clien]i ai lui
Daniel Dogaru
Daniel Dogaru a adus din Ucraina la Ia[i,
\n urm` cu dou` luni, o gam` de supecrem` [i terci sut` la sut` din produse
naturale, bazate pe legume [i fructe
Tot mai multe produse naturale au ap`rut \n ultima perioad`
pe pia]a ie[ean`. Daniel Dogaru a absolvit Facultatea de Economie
[i Administrarea Afacerilor din cadrul Univiersit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, iar dorin]a lui a fost s` devin` antreprenor.
Prima afacere la care s-a gândit Daniel Dogaru a fost o fabric`
cu materiale de construc]ii, dar acum se ocup` de cu totul altceva.
Pandemia i-a dat planurile peste cap [i a trebuit s` se reprofileze.
Astfel, a deschis o alt` afacere inedit` cu produse alimentare.
Inspira]ia pentru aceast` afacere i-a venit dup` ce a v`zut cât de
c`utate sunt acele produse \n Ucraina [i a decis s` le aduc` [i
\n România. Fabrica „Street Soup” are originea \n Urcaina.

Afacerea l-a costat peste 35.000 de euro
|ntreaga afacere l-a costat pe micul antreprenor peste 35.000
de euro. Banii cheltui]i provin din fonduri proprii. Dup` ce produsele
sunt aduse \n ]ar`, sunt stocate \n micul depozit al lui Daniel,
din comuna }u]ora, jude]ul Ia[i, iar de acolo sunt distribuite \n
cele patru magazine din Ia[i. Produsele mai sunt disponibile pe
eMAG [i pe site-ul „Street Soup”. Daniel Dogaru este unicul s`u
angajat. El preia comenzile, aprovizioneaz` magazinele [i tot el
transport` produsele c`tre clien]i. „Am v`zut o reclam` la aceste
produse, la prietenii mei din Ucraina, [i am spus c` e momentul
perfect s` aduc a[a ceva \n România. M-am gândit c` e pandemie
[i c` produsele acestea sunt perfecte pentru o astfel de perioad`.
Este prima mea afacere [i primul meu loc de munc`. Am avut o
idee ini]ial s` \mi fac o firm` cu materiale de construc]ii, dar am
realizat c` nu o s` mearg` [i a[a am ajuns aici. Acum, Ia[ul este
singurul ora[ din România care are aceste produse de la „Street
Soup” [i pl`nuiesc s` m` extind \n toat` ]ara. Am \nceput abia
\n luna noiembrie 2020, nu am reu[it s` scot un profit, dar sunt
\ncrez`tor. La \nceputul anului 2021 vânz`rile au \nceput s` mearg`
mai bine”, a declarat Daniel Dogaru, manager Street Soup România.

Peste 20 de produse vegane [i f`r`
gluten, potrivite [i pentru copii
Street Soup are o gam` de 23 de produse, dintre care 8
tipuri de sup`-crem` instant, 8 tipuri de sup`-crem` \n pung`
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mare, 4 feluri de terci la pahar [i 3 feluri de piure din leguminoase
uscate. Toate produsele sunt f`cute pe baz` de legume [i fructe
naturale. |n categoria de terci la pahar se \ntâlnesc ingrediente
precum: cu[cu[, terci de hri[c`, terci de ov`z [i fructe. Preparatele
oferite de Street Soup sunt destinate sportivilor, veganilor,
corporati[tilor, studen]ilor [i \n special celor care sunt pe grab`.
Pre]urile variaz` \ntre 5 lei [i 17 lei. P`rin]ii consider` c` este
un produs potrivit [i pentru copii, deoarece nu con]ine gluten.

Daniel Dogaru face singur
prezent`rile produselor
Comenzile online au \nceput s` creasc` \n ultima perioad` [i
produsele au plecat din depozitul din Ia[i c`tre alte ora[e mari
ale ]`rii. „Eu merg \n magazine, le prezint produsul [i la \nceput
se uit` sceptic, din cauz` c` mai au \n magazin alte tipuri de
supe instant. Le explic, chiar dac` e pre]ul pu]in mai mare decât
celelate din magazin, acestea sunt sut` la sut` naturale [i majoritatea
oamenilor caut` acum cât mai s`n`tos, dar \n acela[i timp simplu
[i rapid. Singurul conservant pe care \l con]in supele este sarea
de mare [i este un conservant natural. Preparatele noastre nu
con]in nici gluten [i am v`zut c` tot mai mul]i p`rin]i sunt
\ncânta]i de acest aspect [i introduc produsele noastre \n alimenta]ia
copiilor. Pentru c` suntem la \nceput, ne este pu]in mai greu,
dar de la \nceputul lunii ianuarie 2021 comenzile au \nceput s`
creasc`. |n ultimele zile am avut comenzi din Cluj, Arad [i asta
\mi d` speran]`”, a mai spus Daniel. Produsele se g`sesc pe
rafturile a patru magazine din jude]ul Ia[i: Eco B`c`nia Happy Copou; La Breazu Magazin, BioMarché [i Cpi Sis Market SRL.
Afacerea este derulat` prin intermediul societ`]ii Sebo Lux Construct
SRL.
Andreea PåDURESCU

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

7

ECONOMIC

Mar]i, 26 ianuarie

Antreprenorii din Ia[i primesc banii pentru
m\sura 2. Un sfert din cererile `nscrise
`n aplica]ie au fost autorizate la plat\.
Se mai pot face `nscrieri `n m\sura 3
Antreprenorii din Ia[i \nscri[i
\n m`sura 2 vor primi banii de
la Ministerul Economiei
\ncepând cu luna februarie
2021. Din cei peste 700 de
ie[eni care au solicitat \ntre
2.000 [i 150.000 de euro au
fost autoriza]i la plat` un sfert
Banii pentru pierderile provocate de pandemia
COVID-19 pentru antreprenorii din Ia[i care au
solicitat ajutoare financiare \n m`sura 2 vor fi
\n cel mult dou` s`pt`mâni vira]i \n conturile
beneficiarilor. Peste 700 de companii din Ia[i din
sectoarele HoReCa [i turism, afectate de pandemia
de COVID-19, au aplicat pentru granturile de
capital de lucru între 2.000 [i 150.000 de euro,
m`sura 2. Un sfert dintre ace[tia au fost autoriza]i
la plat`, iar primii bani vor intra \n conturile
beneficiarilor \n luna februarie 2021. Bugetul
pentru aceast` m`sur` a fost rapid epuizat, fiind
peste 22.226 de cereri la nivel na]ional, în perioada
22 - 28 octombrie 2020. Pân` acum, au fost
admi[i la finan]are 10.187 de solicitan]i, iar 413
au primit decizie de respingere. Al]i 2.287 sunt
în clarific`ri. Un num`r de 2.774 solicitan]i au
primit banii de la stat, în valoare total` de 967,14
milioane lei. |n m`sura 1 au fost depuse 1.121
de cereri din Ia[i, iar 90 la sut` dintre beneficiari
au deja banii \n conturi. Cabinete medicale, ONGuri, PFA-uri din Ia[i cu 0 angaja]i \n anul 2019
au \ncasat microgranturi \n valoare de 2.000 de
euro, fiecare. |n func]ie de noul buget ce va fi
aprobat \n curând se vor face noi autoriz`ri la
plat` pentru beneficiarii din jude] care au aplicat
\n m`sura 2.

Antreprenorii din Ia[i primesc
primii bani pentru m`sura 2
\ncepând cu luna februarie
2021
Suma ce ar urma s` intre \n conturile
beneficiarilor din Ia[i dep`[e[te 2 milioane de

euro, bani solicita]i de patronii care au \nregistrat
pierderi financiare \n anul 2020, din cauza
pandemiei COVID-19. Astfel, firme din turism,
HoReCa, industria creativ` din Ia[i, sunt eligibile
la plata ajutoarelor financiare cuprinse \ntre 2.000
[i 150.000 de euro. Cei care nu au reu[it s` se
\nscrie \n aplica]iile deschise anul trecut, \n
m`surile 1 [i 2, pot s` se \nscrie, pân` vineri,
29 ianuarie 2021, ora 20:00, \n m`sura 3, ultima
derulat` de Ministerul Economiei pentru IMMurile afectate de pandemie. |n m`sura 3, granturi
de investi]ii de câte 50.000-200.000 euro, începând
cu data de 3 decembrie 2020 pân` pe 22 ianuarie
2021, s-au înscris 9.483 de firme, suma total`
solicitat` la finan]are fiind de aproape 5,6 miliarde
de lei, adic` 1,1 miliarde de euro, mult peste
bugetul de 550 de milioane de euro cu tot cu
contribu]ia estimat` a beneficiarilor. Din Ia[i sau \nscris peste 100 de beneficiari, iar num`rul
lor ar putea cre[te pân` la sfâr[itul acestei
s`pt`mâni.

|nscrierea \n aplica]ia pentru
m`sura 3 se poate face pân` la
sfâr[itul acestei s`pt`mâni
Antreprenorii din Ia[i care vor s` ob]in` banii
în m`sura 3 trebuie s` aib` un aport de 15 la
sut` din valoarea sumei acordate de stat. IMMurile afectate de pandemia de COVID-19 care au
activit`]i în industria alimentar` [i au înregistrat
cifre de afaceri reduse substan]ial în anul 2020
din cauza noului coronavirus se mai pot înscrie
în
aplica]ia
lansat`
pe
site-ul
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login, pentru
m`sura 3. Interesul din partea IMM-urilor din
Ia[i, dar [i din restul ]`rii este redus, astfel c`
s-au \nscris doar 6.000 de aplican]i. Antreprenorii
pot intra în aplica]ie, vor desc`rca contractul de
finan]are, îl vor semna cu semn`tura electronic`
[i îl vor reînc`rca semnat în aplica]ie împreun`
cu dovada cofinan]`rii (extras de cont bancar,
scrisoare de aprobare a creditului sau contract
de credit), respectând procentul pentru care au
ob]inut punctaj, în maximum 20 de zile de la

data primirii. Dup` semnarea acestuia de c`tre
ordonatorul ter]iar de credite [i reînc`rcarea în
aplica]ie a contractului semnat de ambele p`r]i,
institu]ia de credit partener` selectat` de c`tre
aplicant la înscriere va fi în[tiin]at` electronic.
Astfel, IMM-urile din Ia[i afectate de pandemia
de COVID-19 pot ob]ine banii în cadrul m`surii
3 pentru extinderea capacit`]ilor de produc]ie
existente, precum [i pentru extinderea capacit`]ilor
de prest`ri de servicii. Banii se mai acord` pentru
realizarea de unit`]i noi ale capacit`]ilor de
produc]ie existente, precum [i pentru realizarea
unor unit`]i noi de prestare de servicii,
reabilitarea/modernizarea unit`]ilor de produc]ie
existente, precum [i pentru reabilitarea/modernizarea
unor unit`]i noi de prestare de servicii.

Noi programe de finan]are ar
putea fi lansate \n anul 2021,
de Ministerul Economiei,
pentru IMM-urile cu probleme
financiare

urile afectate de pandemia COVID-19. Primul
program destinat antreprenorilor a fost IMM
Invest, unde ie[enii s-au \nscris chiar din luna
aprilie 2020. Astfel, din cele 2.297 de solicit`ri
în valoare de 3 miliarde de lei, din partea firmelor
din Ia[i care au în total 28.159 de angaja]i, doar
751 de credite au fost aprobate, în valoare de
peste 752.394.510 de lei. Din aceast` sum`, 409
milioane lei reprezint` valoarea finan]`rilor, iar
restul reprezint` garan]ia c`tre b`nci. Sumele
alocate celor dou` m`suri lansate \n toamna
anului 2020 au fost rapid epuizate, iar \n m`sura
3, ultima din seria programelor pentru IMM-uri
din sectoarele cele mai grav afectate de pandemie,
se va \ncheia depunerea la sfâr[itul acestei
s`pt`mâni. Speciali[tii din domeniu discut` [i
despre lansarea a \nc` dou` programe asem`n`toare
IMM Invest. Acestea sunt IMM Factor [i IMM
Leasing. De asemenea, de[i Start-Up Nation nu
va fi lansat \n 2021, acesta ar putea fi \nlocuit
cu o variant` care s` includ` mai ales ajutoare
financiare de la stat pentru start-up-urile cu o
component` digital`.

Ministerul Economiei a lansat, \n anul 2020,
o serie de programe de finan]are pentru IMM-

Raluca COSTIN

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Andi L\zescu [i Dan Radu, de la Ziarul de
Ia[i, combin\ terenuri cu Kaufland România!
Au primit 400.000 de euro la final de an.
Compania a pl\tit mai mul]i proprietari din
zona Metro
Compania Kaufland România a
cump`rat mai multe terenuri
din zona Metro, din Ia[i.
Vânz`tori apar Andi L`zescu [i
Dan Radu, asocia]i la Ziarul de
Ia[i, care de]ineau 3,5 hectare
\n satul Br`tuleni, comuna
Miroslava. Contractele au fost
\ncheiate la finalul anului
2020. Valoarea tranzac]iei este
de 420.048 de euro
Alexandru-Mihai L`zescu, zis [i „Andi”, [i
Dan Radu, ambii asocia]i \n firma care editeaz`
Ziarul de Ia[i, condus de Toni Hri]ac, au \ncheiat
la finalul anului trecut un contract cu compania
Kaufland România, pentru vânzarea mai multor
parcele aflate \n sat Br`tuleni, comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i. Suprafa]a total` a terenului este de
3,5 hectare.
Din tranzac]ia parafat` \n luna decembrie
2020, Andi L`zescu a \ncasat suma de 30.024 de
euro. Totodat`, firma Medianet SRL, controlat`
tot de Andi L`zescu, a \ncasat 180.000 de euro.
Nu \n ultimul rând, Dan Radu a devenit mai
bogat cu 201.024 de euro. Din informa]iile de]inute
de reporterii BZI, Kaufland România avea nevoie
de teren pentru amenajarea unor hale de depozitare.
Terenul de]inut pân` nu demult de Dan Radu [i
Andi L`zescu a fost achizi]ionat \n 2007 de la
mai mul]i proprietari din satul Br`tuleni.

c`tre societatea RAB Romanian Agricultural Business
SRL, patronat` de Vasile Mih`lceanu. În trecut,
Adrian Butuc` a împrumutat de la Mih`lceanu
3,5 milioane de euro, cu promisiunea c` terenul
de la Moldomobila va fi valorificat. Anii au trecut,
iar Butuc` nu a f`cut nicio mi[care. Contractul
de asociere presupunea [i penalit`]i de 1,5 milioane
de euro, în cazul în care tranzac]ia nu ar mai fi
avut loc. La licita]ie a mai participat [i Bogdan
Gheorghiu, patronul clubului Fratelli din Ia[i, dar
care nu a putut bate oferta Kaufland.

Kaufland România a cump`rat
terenuri [i de la al]i proprietari,
acum muta]i \n Canada
Tot \n luna decembrie 2020, Kaufland România
a cump`rat \n aceea[i zon` o parcel` de 5.000
de metri p`tra]i, de]inut` de C`t`lin Mihai Belecciu
Chirvase [i Maria-Iuliana Chirvase Belecciu.
Kaufland a achitat suma de 124.488 de euro. Nu
\n ultimul rând, o suprafa]` de 5.000 de metri
p`tra]i a fost achizi]ionat` de la Constantin Hriscu.
Pre]ul convenit este de 30.000 de euro. Compania
Kaufland a mai pl`tit 130.000 de euro pentru un
teren de 10.000 de metri p`tra]i de]inut de
Inocen]iu - Marius Dolgo[. Interesat` de vânzarea
unui teren de 5.000 de metri p`tra]i a fost [i
Doina Gavrilu]i, care a primit de la Kaufland
suma de 65.000 de euro. Cea mai mare tranzac]ie
semnat` de Kaufland a fost pentru un teren de
4,5 hectare, aflat \n proprietatea societ`]ii Corpex
SRL, de]inut` de doi asocia]i din Germania [i

Elve]ia: Alfred Markus Stampfl [i Mario Reichie.
Terenul a fost cump`rat cu suma de 720.000 de
euro. Suprafe]ele de teren sunt amplasate chiar
\n apropierea magazinului Metro.

Jum`tate din activele fostei
fabrici Moldomobila SA au
ajuns \n proprietatea Kaufland
Pe data de 9.03.2020, lichidatorul judiciar
Management Reorganizare Lichidare Ia[i a scos
la vânzare o parte din activele fabricii Moldomobila
SA, falimentat` de c`tre afaceristul ie[ean Adrian
Butuc`. Dup` o licita]ie cu 52 de strig`ri, procedura
a fost adjudecat` de c`tre compania Kaufland
România. Aceasta a oferit suma de 59.385.150 de
lei, f`r` TVA, adic` 12.371.906 euro. Asta înseamn`
c` au oferit în plus mai bine de jum`tate din
pre]ul ini]ial de pornire. Dup` adjudecarea licita]iei,
Kaufland a virat banii în contul lichidatorului.
Atunci, 5 milioane de euro au fost redirec]iona]i

Andi L`zescu [i Dan Radu au
fost implica]i \n scandalul de
Televiziunea Român`
|n 2012, Andi L`zescu [i Dan Radu [i-au trecut
în CV distrugerea unei institu]ii publice. Ajun[i
director general [i, respectiv, director de programe,
cei doi au reu[it s` devalizeze televiziunea na]ional`,
achizi]ionând seriale sud-coreene la pre]uri de
filme premiate cu Oscar, b`gând institu]ia într-o
criz` financiar` din care nu [i-a revenit nici pân`
azi. Un alt apropiat al cuplului L`zescu - Radu
este Cezar Caluschi. Este exemplul cel mai clar
de personaj dubios care tr`ie[te exclusiv din bani
publici. |n ultimii ani, a \ncheiat mai multe contracte
cu institu]iile publice din municipiul Ia[i. În realitate,
Caluschi, prin firma lui, Oameni [i Companii SRL,
practic` „traficul de influen]`”, l`udându-se c` „are
rela]ii cu cei mai importan]i politicieni” (trafic de
influen]` mascat sub forma unor contracte de
organizare evenimente).
Sorin PAVELESCU

3.281 de ie[eni s-au infectat cu COVID-19 \n luna ianuarie
2021. Num`rul pacien]ilor confirma]i pozitiv cu coronavirus a
sc`zut cu aproape 50 la sut` comparativ cu luna anterioar`
|n jude]ul Ia[i, \n luna
ianuarie 2021, au fost
3.281 de ie[eni infecta]i
cu COVID-19. Totodat`, sau \nregistrat 60 de
decese \n rândul
pacien]ilor interna]i \n
sec]iile de Terapie
Intensiv`. Medicii ie[eni
spun c` au observat o
u[oar` descre[tere a
num`rului de cazuri
COVID-19 \n ultimele
s`pt`mâni
|n jude]ul Ia[i s-au \nregistrat, \n
luna ianuarie 2021, 3.281 de cazuri de
COVID-19. Astfel, \n perioada 1-25
ianuarie 2021, 584 de ie[eni au fost
externa]i \n spitalele suport COVID-19,
iar 60 de pacien]i au decedat \n sec]iile
de Terapie Intensiv`. Luni la rând,
num`rul paturilor libere \n sec]iile ATI
nu a fost mai mare de 5, \ns` \n luna
ianuarie au fost zile chiar [i cu 15
paturi neocupate. Este o sc`dere
semnificativ`, având \n vedere faptul
c` \n luna decembrie 2020, 7.079 de

persoane au fost confirmate pozitiv cu
coronavirus, iar 114 pacien]i au decedat
\n sec]iile de ATI. Ieri au fost confimate
pozitiv cu noul coronavirus 58 de
persoane

Dr. Florin Ro[u:
„Continu` trendul
descendent al
\mboln`virilor cu
COVID-19”

este s` nu ne relax`m, s` continu`m
respectarea m`surilor de preven]ie [i
cu cât vor dori mai multe persoane s`
se vaccineze, cu atât perioada de revenire
a vie]ii la normal va fi mai scurt`”,
spune dr. Florin Ro[u, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Ieri au fost 58 de
persoane confirmate cu
coronavirus \n jude]ul
Ia[i

conform raport`rilor, ieri, 25 ianuarie
2021, erau ocupate 326 de paturi, din
care 36 sunt paturi ATI. |n sec]iile de
Terapie Intensiv` ale unit`]ilor medicale
sunt ocupate paturile astfel: nou` paturi
ocupate la Spitalul Clinic de Boli
Infec]ioase, patru paturi la Spitalul de
Pneumoftiziologie, [ase paturi la Spitalul
Municipal Pa[cani, dou` paturi la Spitalul
de Recuperare, cinci paturi ATI la
Spitalul C.F. Ia[i, 10 paturi la Spitalul
de Neurochirurgie. În momentul de
fa]` mai sunt libere 13 paturi ATI: dou`
paturi la Spitalul de Pneumoftiziologie,
trei paturi ATI la Spitalul de Recuperare,
dou` paturi ATI la Spitalul C.F. Ia[i [i
[ase la Spitalul de Neurochirurgie.

De la debutul pandemiei de COVIDPe 25 ianuarie 2021 au fost confirmate
19, \n jude]ul Ia[i au fost confirmate
pozitiv cu coronavirus 58 de persoane
30.642 de cazuri cu persoane infectate.
\n jude]ul Ia[i. |n total, au fost confirmate
Doar \n perioada 01-31 decembrie 2020 30.642 de cazuri cu persoane infectate
au fost 7.079 de persoane confirmate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate
pozitiv. Pân` pe 25 ianuarie 2021, medicii pozitiv, ieri au fost externate opt, iar
ie[eni au observat o sc`dere treptat` doi pacien]i au decedat \n sec]ia de
Peste 300 de locuri
a num`rului de cazuri noi de COVID- Terapie Intensiv`. |n ultimele 24 de
libere pentru pacien]ii
19. „Continu` trendul descendent al ore (ziua de 24 spre 25) s-au înregistrat
cu o form` medie spre
\mboln`virilor cu COVID-19 [i datorit` dou` decese în rândul persoanelor
sever` a infec]iei cu
respect`rii m`surilor de preven]ie [i al confirmate pozitiv, num`rul total de
coronavirus
\nceperii imuniz`rii popula]iei [i, a[a decese fiind 512. Referitor la gradul
Ieri, \n spitalele suport COVID-19
cum am sperat, este un pas foarte mare de ocupare al paturilor (inclusiv paturi
\n combaterea pandemiei. Important ATI) din spitalele suport COVID-19, mai erau libere 310 paturi dintre care:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

79 de paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase,
cinci paturi la Spitalul de Pneumoftiziologie,
33 de paturi la Spitalul Hârl`u, 20 de
paturi la Spitalul de Recuperare, 78 de
paturi la Spitalul C.F. Ia[i, nou` paturi
la Spitalul „Sf. Spiridon”, 22 de paturi
la Spitalul Militar, 64 de paturi la Spitalul
C.F. Pa[cani. La Spitalul Clinic „Dr.
C.I. Parhon”, centru suport COVID-19
pentru bolnavii care au nevoie de
asisten]` medical` de specialitate, sunt
ocupate dou` paturi ATI. Al]i patru
bolnavi confirma]i pozitiv cu noul
coronavirus urmeaz` tratamentul prin
dializ` în sta]ia de dializ` de la unitatea
medical`. Conform datelor centralizate
la nivelul Direc]iei de S`n`tate Public`
Ia[i, pe data de 25 ianuarie 2021, un
num`r de 2.257 de persoane se aflau
în izolare, iar 3.693 de persoane erau
carantinate la domiciliu. Pân` în prezent,
DSP Ia[i a emis în total 30.929 de
decizii pentru persoanele aflate în izolare
[i 31.761 de decizii pentru persoanele
aflate în carantin`.
Alexandra ABONICESEI

9

ACTUALITATE

Mar]i, 26 ianuarie

Minor\ luat\ pe sus de asisten]ii sociali din Ia[i!

Un e-mail a distrus destinul feti]ei! Mama
plânge `n Germania, iar familia este
amenin]at\ cu dosare penale
O feti]` de trei ani a ajuns \n grija angaja]ilor
Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului (DGASPC) Ia[i. Radu Constantin Onofrei
a luat sub tutela sa o feti]` dup` ce mama ei a
plecat \n Germania s` lucreze. B`rbatul o cuno[tea
pe mama fetei de mai mul]i ani, fiind vecini \n
satul Uricani, comuna Miroslava, jude]ul Ia[i. Ba
mai mult, ie[eanul [i so]ia acestuia au sprijinit-o
pe tân`ra plecat` \n str`in`tate \nc` de când avea
11 ani. De[i a ob]inut o procur` special` pentru
minor`, \n luna iulie 2020, care \i conferea \mputernicire
total`, pe data de 16 decembrie 2020, copila a fost
luat` de c`tre asistentul social. Conform spuselor
b`rbatului, m`tu[a, dar [i bunica fetei, au vrut s`
preia tutela minorei, de[i nu aveau acest drept.
Aceste informa]ii au fost transmise c`tre DGASPC,
moment \n care asisten]ii sociali au demarat o
anchet` social`. |n consecin]`, surprinz`tor, minora
de 3 ani a fost plasat` altei familii. Radu Constantin
Onofrei mai are \n grij` 3 copii minori. Acesta a
fost obligat s` duc` feti]a de 3 ani la cea mai
apropiat` sec]ie de Poli]ie din comuna Miroslava,
jude]ul Ia[i, zon` unde are [i domiciliul.

Procura special` ob]inut` de
b`rbat nu a fost luat` \n
considerare atunci când feti]a
a fost luat` \n plasament
Radu Constantin Onofrei poveste[te cum a
ajuns s` trimit` e-mail-ul care i-a luat feti]a de
lâng` el. Cu procura de la notar \n mân`, ie[eanul
se \ntreab` cum s-a putut ajunge la asemenea
m`suri doar din cauza unui mesaj. „Am procura
valabil` trei ani de zile, eliberat` \n iulie 2020.
Familia din partea fetei, bunica [i cu m`tu[a fetei
ne amenin]` mereu, de[i [tiu c` noi am avut
grij` [i de mama fetei [i cred c` ele au trimis
o sesizare [i la DGASPC Ia[i. Eu am copii \n
cas` [i am spus c` m-am s`turat s` tot primesc
amenin]`ri cu b`t`i [i multe altele. Am vrut doar
s` se rezolve situa]ia. Eu nu am cerut bani, nu
am nevoie de ei. |n e-mail poate nu m-am exprimat
corect, nu [tiu ce au \n]eles ei, s` fie [i vina
mea c` m-am exprimat gre[it, poate la nervi.
DGASPC Ia[i a f`cut anchet` \n luna mai [i i-

au spus so]iei mele c` totul este bine. Dup` ce
am trimis acel e-mail, la câteva zile, au venit [i,
f`r` s` asculte ce avem de spus, au luat-o de la
noi. Avem condi]iile, am primit acordul c` pot
s` o ]in, mama a semnat pentru a primi tutela
pe trei ani pentru feti]`. Vreau s` o aduc` \napoi
[i s` nu se mai procedeze a[a cum au f`cut-o.
Nu am fost asculta]i deloc. So]ia mea a plâns.
Când i-am ar`tat procura doamnei Marcela Ailenei,
de la DGASPC Ia[i, a aruncat-o pe jos. Eu am
din ce tr`i, am casa mea [i primesc o pensie de
peste 2.550 de lei, iar so]ia lucreaz` la stat, are
job stabil”, pove[te[te Radu Constantin Onofrei,
ie[eanul care a avut \n grij` feti]a de trei ani.

Familia va merge chiar
[i \n instan]` pentru
a o primi \napoi pe feti]`
Mama fetei a fost de mai multe ori \n Germania
la munc`. Ultima dat` când a dorit s` plece, a
semnat chiar [i o procur` prin care \l \mputernice[te
pe Constantin Onofrei. Tân`ra era minor` când
a n`scut, avea doar 17 ani, [i \nc` de atunci a
fost sprijinit` de b`rbat [i de so]ia acestuia. Chiar
dac` mai au al]i trei copii, ie[enii au fost dispu[i
s` se ocupe [i de copila care era atunci a unei
mame minore. „|nainte de Revelion s-a luat abuziv
o feti]`, pe care o aveam \n grij`, din casa familiei
mele. Am procur` special`, a fost luat` f`r` niciun
motiv de abuz, neglijen]` [i a[a mai departe, doar
cu vorbe [i cu for]a. Au luat-o pe sus pe feti]a
de 3 ani, pe care am crescut-o noi de la o lun`,
dou` [i nimeni nu [tia nimic. Nu se poate a[a
ceva, oameni r`i sunt pe p`mântul `sta, greut`]i,
necazuri, dar nu se procedeaz` a[a din partea
unei institu]ii. Noi am avut grij` de ea [i este
ca [i copilul nostru. Voi face [i plângere penal`
pentru abuz de putere contra copilului meu de
3 ani, celor de la DGASPC Ia[i [i poli]iei din
Miroslava. Mi-a z`p`cit b`ie]elul, l-a terminat
psihic, are doar trei ani [i timp de dou` s`pt`mâni
de când a fost luat` aceast` feti]` n-am fost
oameni cu el. Am încercat s` l`s`m a[a situa]ia,
dar totu[i voi merge pân` la cap`t, pân` \n pânzele
albe o s` lupt s` o aducem \napoi. Cei de la

DGASPC Ia[i se joac` cu sufletul oamenilor [i
al copiilor”, spune ie[eanul.

Mama fetei va reveni acas` din
Germania abia peste dou` luni
Cu gândul c` totul a fost o ne\n]elegere [i
c` situa]ia se va rezolva pân` la final, ie[eanul
poveste[te c` a \ncercat s` ia leg`tura cu
reprezentan]ii DGASPC Ia[i. F`r` succes \ns`. Ba
mai mult, so]ii povestesc c` nu li s-a permis s`
ia leg`tura cu feti]a pe care au crescut-o de la
câteva luni [i c` cu greu au aflat unde se afl`
\n acest moment. Mama fetei le-a spus c` se va
\ntoarce acas` pân` la sfâr[itul lunii martie 2021.
Ea \i roag` s` fie trecut` cu domiciliul tot la cei
doi ie[eni, pentru a putea primi feti]a \napoi când
se va face o alt` anchet`. Cei doi so]i sper` ca
pân` \n luna martie situa]ia s` se rezolve.
Reprezentan]ii DGASPC Ia[i spun c` doar mama
fetei ar mai putea cere s` o primeasc` \napoi.
„Am sunat la DGASPC Ia[i ca s` intru \n audien]`,
dar au spus c` nu se intr` cu domnul director,
fiindc` e pandemia COVID-19. Eu am scos-o din
spital, eu am dat cu subsemnatul pentru a ie[i
din spital mama fetei, fiindc` era minor`. Nou`
ni s-a repro[at c` nu am educat-o [i a f`cut un
copil, dar ea are o mam`, nu este vina noastr`
c` a f`cut ce a f`cut. Am luat leg`tura cu mama
[i [tie situa]ia [i ea vrea ca noi s` avem grij`
de feti]`. Nu am fost anun]a]i de nimeni de la
DGASPC Ia[i de ce face, unde este. Au promis
c` ni sa va comunica, c` va fi ceva proces în

termen de 6 luni, am mai mult de o lun` de
când au luat-o [i nu s-a \ntâmplat nimic. Pe baza
unei foi alb-negru, semnat` de câ]iva reprezentan]i
DGASPC Ia[i, au luat-o”, mai adaug` b`rbatul.

Reprezentan]ii DGASPC Ia[i
spun c` ie[eanul a cerut
prin e-mail ca feti]a
s` fie luat` din grija lui
Suna]i de reporterii BZI, reprezentan]ii DGSPC
Ia[i dau vina pe Constantin Onofrei, care a scris
\n e-mail-ul adresat institu]iei c` nu mai dore[te
s` se implice \n cre[terea fetei. O anchet` social`
a stabilit ulterior c` familia nu are condi]iile necesare
[i nici capacitatea de a o \ngrji pe minor`. „S-a
instituit m`sura plasamentului \n regim de urgen]`,
pentru neglijen]`, lipsa supravegherii p`rinte[ti.
Domnul care a reclamat aceste lucruri a trimis pe
data de 6 decembrie 2020 un e-mail prin care a
spus printre altele c` nu mai dore[te s` se implice
\n cre[terea fetei de trei ani. S-a f`cut o anchet`
[i s-a stabilit c` nu au posibilitatea s` se ocupe
de \ngrijirea minorei. Dispozi]ia a fost eliberat` pe
16 decembrie [i acum feti]a este bine, \n siguran]`.
Toate aceste m`suri se fac pe baza unei hot`râri
judec`tore[ti care stabile[te ceea ce trebuie f`cut
\n astfel de cazuri. Mama a spus c` se va \ntoarce
acas` [i a[tept`m atunci s` vedem dac` dore[te
[i dac` o poate \ngriji corespunz`tor, realizând o
alt` anchet` \n urm` c`reia se va decide”, declar`
reprezentan]ii DGASPC Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

Cel mai sincer traficant de droguri din Ia[i st` cu sufletul
la gur`! Dup` ce a fost prins \n trafic f`r` permis, c`scând
gura la un accident mortal, poate ajunge \n pu[c`rie
Un tân`r din Ia[i risc` s` ajung` la
pu[c`rie dup` ce a fost prins f`r`
permis [i a recunoscut, atunci
când a fost luat la \ntreb`ri de
poli]i[ti, c` a f`cut trafic de
droguri [i de articole pirotehnice
Un individ din Ia[i ar putea spune cu u[urin]`
c` este cel mai sincer traficant de droguri din toate
timpurile. Zilele trecute, tân`rul a fost verificat de
poli]i[ti dup` ce a c`scat gura la accidentul mortal
ce a avut loc la Scânteia. Edi Popa, a[a cum s-a
recomandat tân`rul, a fost g`sit la volan, de[i nu
avea permis de conducere de câteva luni bune.
Tân`rul a fost \ntrebat de oamenii legii de cât timp
conduce f`r` permis [i a oferit un r`spuns halucinant.
B`rbatul le-a spus poli]i[tilor c` din luna noiembrie
tot se urc` la volan de[i nu are acest drept. Poli]i[tii
au verificat ma[ina tân`rului, iar \n interiorul acesteia

au g`sit mai multe \nscrisuri dubioase. Mai precis,
poli]i[tii au g`sit pe câteva coli A4 mai multe sume
de bani scrise ordonat. Când l-au \ntrebat ce
semnific` acestea, Edi le-a spus c` este vorba
despre petarde [i artificii, articole pirotehnice pe
care le-ar fi vândut \n perioada s`rb`torilor de iarn`,
de[i acest lucru este interzis.

A recunoscut \n fa]a
poli]i[tilor c` a cump`rat
[i vândut droguri de risc

\n care locuie[te. Pentru c` era vorba de o afacere
\n toat` regula, tân`rul le-a spus poli]i[tilor c` a
cump`rat drogurile cu un pre] mic [i le-a vândut
cu un pre] mai mare. „Am cump`rat din Ia[i, de
la un b`iat iarb` [i am vândut-o pe aici. Cannabis...”,
a spus tân`rul \n fa]a poli]i[tilor. Dup` ce ma[ina
i-a fost verificat`, oamenii legii au g`sit un plicule]
transparent. |ntrebat ce a avut \n plicul respectiv,
tân`rul a spus c` droguri. Toate probele g`site
de poli]i[ti \n ma[ina tân`rului au fost ridicate,
iar acum oamenii legii \l ancheteaz`.

Când a fost \ntrebat de oamenii legii dac` a
Poli]i[tii din Ia[i \l cerceteaz`
mai vândut [i alte substan]e interzise, tân`rul de
\n stare de libertate
loc din comuna Scânteia le-a spus cu zâmbetul
pe tân`rul din Scânteia
pe buze c` a comercializat droguri de-a lungul
timpului. Pentru a fi mai conving`tor, Edi le-a
Poli]i[tii din Ia[i au \ntocmit pe numele s`u
spus poli]i[tilor c` a cump`rat de mai multe ori un dosar penal. Dac` va fi g`sit vinovat, tân`rul
„iarb`” din Ia[i [i a vândut-o mai apoi \n zona risc` s` stea ani grei \n spatele gratiilor. „Poli]i[tii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

efectueaz` verific`ri \n cadrul unui dosar penal
deschis pe numele unui tân`r. Acesta este cercetat
\n stare de libertate”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
Tân`rul este cercetat pentru c` a condus f`r`
permis, pentru c` a vândut articole pirotehnice
[i pentru c` a recunoscut c` a comercializat
droguri. Cel mai probabil, tân`rul va fi trimis \n
scurt timp \n fa]a judec`torilor. Infrac]iunile pe
care le-a comis sunt destul de grave, iar pedeapsa
pe care o va primi ar putea s`-l ]in` departe de
libertate o lung` perioad` de timp. Edi Popa sa scuzat \n fa]a poli]i[tilor când a fost prins la
volan, spunând c` voia s` duc` ma[ina la un
service, unde ar fi trebuit s` o vând`. Cu toate
acestea, nu p`rea deloc str`in de problemele cu
legea [i era \mp`cat cu ideea c` trebuie s`
r`spund` pentru faptele sale.
Drago[ SAVIN
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
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\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
1100 Euro, contact
montator mobilier din PAL [i
0770.357607.
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
Firm` serioas`, angajeaz`
PAL/ MDF. Experien]` de
Societate comercial` angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
produc]ie sau montaj mobilier
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie experien]`, pentru
cazare (se poate alege \ntre
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
un avantaj. (salariu negociabil).
suplimentare la telefon
mai multe op]iuni) [i salarii
Oferim carte de munc`. Program
0747270691.
motivante. Cerem seriozitate.
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
Date de contact:
monteaz` mobilierul în atelier;
Caut`m coleg` coafez` cu
0721.791796.
monteaz` mobilierul la clien]ii din
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
utilajele noastre. Salariul 1500 leiANGLIA – angajeaz` operatori
Dacia. Salonul este situat la
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
strada principal`. Pentru mai
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
multe informa]ii suna]i la num`rul
terminat` cu data de 01.01.2013
/
D<E. Obligatoriu: englez`
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
prezint` un avantaj. Pentru detalii
conversa]ional. Telefon:
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
0787.627.228.
paul@best-network.co.uk.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
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TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,

GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.

Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
Inginer CCIA, studii superioare,
WOODEN&ROOFING SRL.
f`r` experien]` precizat`, DAS
Rela]ii la: 0742129778;
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0721409622; 0772169364;
Electrician \n construc]ii, studii
0232.262800; office@dasirina.atudorei@gmail.com.
instalatii.ro.
medii, cu/f`r` experien]`,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
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generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,

Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.

{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

DIVERSE

PRIMARIA COMUNEI RO{CANI
anun]` publicul interesat de
întocmirea Planului Urbanistic
{ofer autocamioane mare tonaj,
General (P.U.G.) [i a
permis categ.BE-CE- DE,
Regulamentului Local de
certificat transport rutier, DAS
Urbanism (R.L.U.) al comunei
SERVICE SRL. Rela]ii la:
Ro[cani, jude]ul Ia[i. Observa]iile,
0232/230637; 0232/262800;
sugestiile [i propunerile publicului
0744275627; service@dasse primesc zilnic, în scris, sub
instalatii.ro.
semn`tur` [i cu datele de
Sofer automacaragiu, studii
identificare, la sediul Prim`riei
medii, calificare, f`r` experien]`
Comunei Ro[cani, în termen de
precizat`, certificat transport
45 de zile de la afi[area prezentei
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
inform`ri. Cet`]enii comunei care
DAS SRL. Rela]ii la:
sunt interesa]i pentru
0232/230637; 0232/262800;
introducerea în intravilanul
comunei sau scoaterea din
office@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

intravilanul comunei a unor
terenuri sunt ruga]i s` se prezinte
la sediul institu]iei, la
compartimentul Registratur` din
cadrul Prim`riei Comunei
Ro[cani pân` la expirarea
termenului de 45 de zile (
23.02.2021). Publicul interesat va
putea consulta observa]iile,
sugestiile [i propunerile, precum
[i r`spunsurile din partea
ini]iatorului, la sediul Prim`riei
Comunei Ro[cani, jude]ul Ia[i.
PIERDUT/FURAT portofel din
data de 23.01.2021 cu toate
actele (buletin, legitima]ie avocat,
permis conducere, card atestat
marfa, card tahograf, card de
s`n`tate) pe numele BLAGA
ALEXANDRU TEOFIL. Cine le
gase[te rog s` m` contacteze pe
Facebook sau s` le duc` la un
post de poli]ie.

MEDIU
MUNICIPIUL Ia[i anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Modernizare [i reabilitare
esplanada Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri” Ia[i”, propus
a fi amplasat în mun. Ia[i,
bulevardul [tefan cel Mare [i
Sfânt, str. Agatha Bârsescu, jud
Ia[i. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Ia[i din Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, Ia[i [i la sediul
Municipiul Ia[i cu sediul în
municipiul Ia[i, bld. {tefan cel
Mare [i Sfânt nr. 11, jud. Ia[i, în
zilele de L-V, între orele 9-14.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ia[i din Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i.

LICITA}II
S.C. BIT-MAD SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare individual
sau \n bloc a bunurilor mobile,
respectiv Echipamente electrice,
evaluate la 299,40 EUR<TVA
(30% DIN VALOAREA DE
EVALUARE). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 28.01.2021 ora ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 ianuarie 2021 orele
15.00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
24.08.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 29.01.2021 ora 15.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890;0742/109899, Fax
0232/240890. EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA)
SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1. Dacia Logan
autoutilitara IS-11-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
1.575 EUR,TVA inclus (
7.242,20RON), 70% din valoarea
de evaluare. 2. Dacia Logan
autoutilitara IS-13-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
2.310 EUR,TVA inclus (
10.621,80 RON), 70% din
valoarea de evaluare. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 28.01.2021, ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 ianuarie 2021, orele
15.00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
11.09.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 29.01.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109899,
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Fax 0232/240890.EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA).
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la pre]ul de
1624,35 lei 85% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au 28.01.2021,ora14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 ianuarie 2021, ora
11:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 29.01.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
SC” RODI MED” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe( bunuri pentru salon
de \nfrumuse]are), la pre]ul de
1.005,30( fara TVA)- 15% din
valoarea de evaluare. Bunurile
sunt scoase la vânzare individual.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.01.2021,
ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidator \n data de
29 ianuarie 2021 ora 16:00, [i se
va desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor

din data de 22.03.2018. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
29.01.2021, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[ata la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la Tribunalul Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine:
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890

Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. Nirvana Construct SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. Crt.1; Denumire
ECHIPAMENT: 1BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON cu TVA):
53.350 LEI; CIN cost înlocuire
net (EURO cu TVA): 11.850 EUR;
Nr. Crt.2; Denumire
ECHIPAMENT: 1 BUC. Mini
excavator Hitachi ZX ;CIN cost
înlocuire net (RON cu TVA):
33.500 LEI; CIN cost înlocuire
net (EURO cu TVA): 7.450 EUR;
Nr. Crt.3; Denumire
ECHIPAMENT: TOTAL; CIN cost
înlocuire net (RON cu TVA):
86.850LEI; CIN cost înlocuire net
(EURO cu TVA):19.300 EUR.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.01.2021,
ora14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 29 ianuarie
2021, ora 15:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 22.03.2018.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 29.01.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

SC” SMART PRODUCTION ”
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
CII POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 1016,10 lei; GRAVATOR
MECANIC- 930,60lei; LAPTOP
PB EASY- 72,90lei; MAC BOK
WHITE- 102,60lei; GRAVATOR
LASER- 541,80 lei; LAPTOP
SONY- 96,30 lei; CAMERA
VIDEO HIGH- 68,40 LEI; SURSA
LASER-56,70lei; MASINA
ROLUIT TEAVA- 202,50 lei;
APARAT SUDURA- 945 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR270 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 405 lei; LAPTOP
ACER- 56,70lei; PRESA
S.C. VASI-TRANS S.R.L., prin
MECANICA- 175,50lei;
lichidator judiciar EVOPLAN
AUTOTURISM DACIA 1310-324
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
lei- La pre]ul total de 5.265 lei –
POHRIB IONELA), anunta
90% din valoarea de evaluare.
scoaterea la vânzare, a activelor
Bunurile sunt scoase la vânzare
societatii debitoare, dupa cum
individual. Persoanele care
urmeaza: 1 Buc. Autobuz turistic
pretind vreun drept asupra
BMC PROBUS 850 TBX, sasiu
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
nr. NMC850RKT8DL00132, nr.
inmatriculare IS-06-LJN, an. Fab. la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
2008 - bun vandut la 700 EUR
dovada acestui fapt pân` la data
<TVA. Persoanele care pretind
de 28.01.2021, ora15.00, la
vreun drept asupra bunurilor ce
sediul lichidatorului judiciar din
urmeaza a fi scoase la vânzare
au obligatia, sub sanctiunea
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
decaderii, sa faca dovada acestui Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
fapt pâna la data de 28.01.2021, lichidator \n data de 29 ianuarie
ora 12.30, la sediul lichidatorului
2021 ora 16:00, [i se va
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
desf`[ura în conformitate cu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
prevederile legii nr. 85/2014
privind procedura insolven]ei [i
loc la sediul lichidatorului judiciar
ale regulamentului de vânzare
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
aprobat de adunarea creditorilor
jud. Ia[i, \n data de 29 ianuarie
din data de 01.06.2020. Pentru
2021, ora 13.30 [i se va
participarea la licita]ie, poten]ialii
desf`[ura în conformitate cu
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
prevederile legii nr. 85/2006
la sediul lichidatorului judiciar din
privind procedura insolven]ei [i
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
ale regulamentului de vânzare
43, jud. Ia[i, pân` la data de
aprobat de adunarea creditorilor
29.01.2021, ora 14:00.
din data de 09.07.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
Adjudecarea se va face în
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
conformitate cu prevederile
la sediul lichidatorului judiciar din
Regulamentului de organizare [i
mun. Ia[i, str.Vasile Lupu, nr. 43,
desf`[urare a licita]iei,
jud. Ia[i, pân` la data de
Regulament ce poate fi consultat
29.01.2021, ora 11.30.
atât la dosarul cauzei cât [i la
Adjudecarea se va face în
sediul lichidatorului.
conformitate cu prevederile
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
Regulamentului de organizare [i
pre]ului de adjudecare \n
desf`[urare a licita]iei,
termenul stabilit prin
Regulament ce poate fi consultat
Regulamentul de organizare [i
atât la dosarul cauzei cât [i la
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
termenul de vânzare, o garan]ie
pre]ului de adjudecare \n
de participare la licita]ie \n
termenul stabilit prin
procent de 10% din pre]ul de
Regulamentul de organizare [i
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
Cabinet Medical Narcisa Ianopol
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
va depune \n numerar, prin plata
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
\n contul indicat de lichidator.
S.R.L, Dosar nr. 5240/99/2015,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Tribunalul Ia[i/Judecator Sindic,
organizeaz` prin lichidator
ACORD SPRL [edin]a de licita]ie
public` de vânzare în bloc, cu
strigare, la data de 29 Ianuarie
2021, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ia[i, str. Decebal 22A, bl.Z8,
sc.A, et.1, ap.8, Jud. Ia[i, pentru
patrimoniul debitoarei constând
în bunuri mobile din domeniul
oftalmologic, la pre]ul de strigare
la licita]ie de la 9.150 lei,
reprezentând 30% din pre]ul de
evaluare. |n caz de
neadjudecare, licita]ia se va relua
la data de 05.02.2021 [i
respectiv 12.02.2021 ora 12:00,
la aceea[i loca]ie. Condi]iile de
participare la [edin]a de licita]ie
[i condi]iile de adjudecatare se
regasesc în Caietul de Sarcini
care poate fi procurat de la
sediul lichidatorului judiciar.
Poate participa la [edin]a de
licita]ie public` de vânzare cu
strigare orice persoan` care \[i
manifest` în scris inten]ia de
cumparare [i care pân` \n
preziua [edin]ei de licita]ie ora
12:00, depune o cau]iune
reprezentand 10% din pre]ul de
pornire al [edin]ei de licita]ie [i
face dovada achizi]ion`rii
Caietului de Sarcini în valoare de
500 lei. Orice persoana care
emite preten]ii asupra bunurilor
mobile care fac obiectul [edin]ei
de licita]ie public` de vânzare cu
strigare, este rugat` s`-[i
manifeste pozi]ia cu 5 zile \nainte
de data [edin]ei de licita]ie
public` de vânzare cu strigare,
aducând la cuno[tin]a
lichidatorului judiciar orice
preten]ie. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la lichidatorul
judiciar prin e-mail:
office@acordinsol.ro.
SC Gama Forest SRL-în faliment,
Dosar 026/99/2005-Tribunalul
Ia[i, prin lichidator ACORD SPRL
organizeaz` licita]ie public` de
vânzare, cu strigare pentru
parcelele de teren din extravilanul
comunei Letcani cu suprafa]a de
4.489 mp [i respectiv 4.514 mp,
cu pre]ul de \ncepere a licita]iei
de la 4 euro/mp f`r` TVA, pre]ul
fiind negociabil. Licita]ia va avea
loc la data de 05.02.2021 orele
12:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str.Decebal 22A,
bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8. |n caz de
neadjudecare, licita]iile vor avea
loc \n fiecare zi de vineri, ora
12:00, la loca]ia indicat`. Orice
persoan` care emite preten]ii
asupra bunurilor imobile, este
rugat` s`-[i manifeste pozi]ia cu
5 zile \nainte de data licita]iei,
aducând la cuno[tin]a
lichidatorului judiciar orice
preten]ie. Caietul de sarcini ce
cuprinde Regulamentul de
vânzare, în cuantum de 500 lei
procurat prin solicitare scris`,
precum [i garan]ia de participare
la licita]ie de 10% din pre]ul
bunului licitat trebuie achitate
pân` în preziua licita]iei,
orele12:00. Informa]ii
suplimentar` prin e-mail
office@acordinsol.ro sau fax
0232261732.
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Virgiliu Postolachi s-a
reorientat, dup\ ce FRF nu
i-a mai dat niciun semn:
ıS-a al\turat echipei‰
Virgiliu Postolachi (20 de ani), atacantul care de]ine [i cet`]enie
român`, a fost convocat în cantonamentul na]ionalei U21 a Moldovei
în aceast` perioad`, dup` cum au anun]at chiar moldovenii pe
re]elele de socializare. Postolachi evolueaz` în prezent în Belgia,
la Mouscron, unde a fost cedat de Lille, clubul care l-a transferat
de la PSG

Virgiliu Postolachi, în cantonament cu
na]ionala U21 a Moldovei
„Na]ionala U-21 a Moldovei s-a reunit ast`zi în primul
cantonament din acest an. Echipei s-a al`turat [i Virgiliu Postolachi
(20 ani), atacantul echipei Royal Excel Mouscron (Belgia),
împrumutat de la Lille (Fran]a). El a crescut în academia campioanei
Fran]ei, PSG, cu care a semnat în 2018 primul s`u contract
profesionist”, se arat` pe pagina de Facebook a Federa]iei din
Moldova.
În vara anului trecut, tat`l lui Virgiliu Postolachi, Olg, a
recunoscut c` fiul s`u î[i dore[te s` joace pentru România. Forul
condus de R`zvan Burleanu a abandonat, de fapt, demersurile
pentru ca Postolachi s` fie eligibil pentru na]ionalele României,
iar la vremea respectiv`, FRF [i Federa]ia din Moldova au ajuns
la un acord pentru ca astfel de cazuri s` nu se mai repete.
„Când dân[ii aveau nevoie s` ne fac` s` alegem s` juc`m
pentru România, ne c`utau [i de trei ori pe s`pt`mân`. Chiar lau trimis [i pe domnul Geolg`u la Paris. Acum, nici m`car domnul
Geolg`u nu m` mai sun`. Nu am mai vorbit nici cu dânsul de
foarte mult timp. Nici nu [tiu în ce stagiu este acel litigiu, dar
timpul trece [i uita]i c` b`iatul meu nu este selec]ionat de nimeni.
Fiul meu vrea s` joace pentru România, dar nici nu mai poate
s` a[tepte la nesfâr[it. Dac` cei de la Bucure[ti nu se gr`besc
s` rezolve problema lui Virgiliu, atunci vom fi nevoi]i s` lu`m o
decizie cât mai repede. Este foarte important pentru fiul meu ca
el s` joace la 19 ani pentru o na]ional`, dar se pare c` este greu
s` joace pentru România, de[i nu uita]i c` el a ob]inut de un an
cet`]enia acestei ]`ri”, a declarat Oleg Postolachi.
Postolachi a prins [ase meciuri în acest sezon pentru Mouscron
în prima lig` din Belgia, iar în vara acestui an va deveni liber
de contract, potrivit Transfermarkt.
„S` fie foarte clar. Toate demersurile legale au fost f`cute de
FRF. Nu apar]ine problema de FRF. FIFA decide, ea poate spune

dac` poate juca sau nu. Nu exist` niciun fel de termen. Nu po]i
face nimic altceva. Am trimis oameni s`-l observe, s` vorbeasc`
[i cu familia. De ce? Doar s` cheltuim bani? Nu, pentru c` neam dori s` joace pentru România. Dar este foarte complicat`
situa]ia. În]eleg sup`rarea p`rin]ilor [i s` [ti]i c` e [i sup`rarea
noastr` c` nu-l putem folosi”, a delcarat Mihai Stoichi]`.

Ce spune FIFA despre juc`torii care pot fi
folosi]i la echipele na]ionale
Articolul din Regulamentul FIFA care trateaz` o astfel de
spe]`:
„Un juc`tor care poate reprezenta mai multe asocia]ii, va
putea evolua pentru o echip` na]ional` ce reprezint` una dintre
asocia]iile respective, dac` va îndeplini cel pu]in unul dintre
urm`toarele criterii:
a) s-a n`scut pe teritoriul ]`rii în care se afl` asocia]ia
b) p`rin]ii biologici s-au n`scut pe teritoriul ]`rii în care se
afl` asocia]ia
c) bunicii s-au n`scut pe teritoriul ]`rii în care se afl` asocia]ia
d) a tr`it pentru cel pu]in doi ani consecutivi pe teritoriul
]`rii în care se afl` asocia]ia”.
Postolachi nu se încadreaz` la niciuna dintre aceste obliga]ii.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Gigi Becali d\ lovitura
mult a[teptat\ la FCSB.
O fost\ câ[tig\toare a
Ligii Campionilor a
preg\tit banii pentru
Florinel Coman.
Mijloca[ul se va lupta
la titlu cu un alt român
Dup` multe sezoane, FCSB este mare favorit` în cursa
pentru titlu. Ro[-alba[trii n-au mai câ[tigat un campionat în
Liga I de mai bine de cinci ani, ultimul trofeu fiind cel din
2015, când antrenorul echipei era Constantin Gâlc`. De[i în
ultimele sezoane s-au aflat pe banca celor de la FCSB antrenori
importan]i precum Mirel R`doi, Lauren]iu Reghecampf sau
Mihai Teja, echipa lui Gigi Becali a pierdut de fiecare dat`
lupta la titlu cu Astra Giurgiu, cu FC Viitorul [i cu CFR Cluj,
spre dezam`girea latifundiarului din Pipera.
Îns`, odat` cu venirea tandemului Toni Petrea-Thomas
Neubert la conducerea echipei, în vara anului trecut, FCSB a
intrat într-o nou` er`, iar ro[-alba[trii î[i domin` f`r` probleme
adversarii din Liga I la capitolul fizic. În plus, „starurile” lui
Gigi Becali au parte de un sezon excelent, Dennis Man, Florin
T`nase, Florinel Coman sau Octavian Popescu au evolu]ii
excelente, astfel c` ofertele au început s` curg` pentru tinerii
din lotul ro[-alba[trilor.

Gigi Becali d` lovitura mult a[teptat`
la FCSB. O fost` câ[tig`toare
a Ligii Campionilor a preg`tit
banii pentru Florinel Coman
Dennis Man este golgheterul Ligii I, cu 14 goluri marcate,
iar cluburi importante din fotbalul european au început s` se
intereseze de mijloca[ul de 22 de ani. În aceea[i situa]ie se
afl` [i Florinel Coman, care a trecut cu bine peste accidentarea
suferit` în toamna anului trecut, iar acum este unul dintre cei
mai în form` juc`tori din Liga I.
De altfel, mijloca[ul venit de la FC Viitorul, în 2017, în
schimbul sumei de 3 milioane de euro, este foarte aproape
de un transfer la o fost` câ[tig`toare a Ligii Campionilor.
Celtic are parte de un sezon dezastruos [i vrea ca în var` s`
dea lovituri importante pe pia]a de mercato. „Verzii” au patru
meciuri consecutive f`r` victorie în campionat [i sunt la 23
de puncte în spatele liderului [i, totodat`, marea rival`, Rangers,
echip` la care evolueaz` [i Ianis Hagi.
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Accident rutier cu 38 de victime!
Trei persoane [i-au pierdut via]a
`n urma impactului devastator!

Bursa bârfelor

Scandal cât casa la spetalul Harcadia.
Secretul angaj`rilor a ie[it la iveal`
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o trebu[oar`
din lumea medical` a târgului. Babetele au auzit ni[te chestiuni
din curtea spetalului Harcadia, `la a lui D`nu] Futerman, unde e
cam panaram` de o vreme \ncoace. D`nu] Futerman a ajuns s`[i pun` \n cap mai pe toat` lumea de acolo, c` nu prea mai sare
cu banul la salarii. Ei, dar chestiunea asta are [i alte dedesubturi.
Cic` `ia care vor s` vin` la hangajare, s` zicem de o asistent`
sau o enfermier`, tre s` fac` voluntariat sau prob`. Cic` `ia a lui
Futerman profit` de munca respectivei persoane, munc` pentru
care Harcadia încaseaz` bani de la pacien]i. Dup` perioada de
prob`, cic` omu[teanul tre s` vin` cu bani de acas` ca [p`gu]`
dac` vrea postul. {i uite a[a, Futerman face lovele pe spatele
muncii de poman` a celor de acolo f`r` s` se agite foarte tare.
Asta pân` se sparge buba [i o s` ias` sc`nd`l`u cât casa. A[a
c` vom a[tepta la cotitur` ca s` v` povestim mai multe.

Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o enforma]ie
ceva mai tare de la ziua uniunii de la statuia lui nenea Cuza.
Toat` ]ara a v`zut cum domn’ bremare a fost strochit cu ceva
iaurt de un gogâld`u cu probleme la mansard` care n-avea nici
o treab` cu [`ful din brem`rie. Doar c` treaba a bubuit la nevel
na]ional, iar toat` lumea a f`cut bâza de ce a fost pe acolo. Numai
c` gogâld`ul cu iaurtul a fost tocmit cu ni[te promisiuni taman
de Mariusic` Brobodea, sinatorul cel leberalo - userist. V` spuneau
babetele \n gazet` cum Brobodea [tia de ni[te treburi ale b`je]ilor
veseli cu [`fu]ul de la cej`u [i dosarul `la care cam pute de la
distan]`. Ei bine, se pare c` Brobodea nu e str`in nici de faza
asta din Pia]a Unirii. Ce i-a zis gogâld`ului `la o s` afl`m noi
curând, c` lucrurile o s` ias` ele la suprafa]`. Oare Brobodea a
cump`rat iaurtul cu pricina?

Planul de m`rire al unui politician.
Fur` proiectele de la al]ii ca s` creasc`
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
\nc` una despre un alt sinator de prin târg, adic`telea Ar`g`zel
Pompa. Cic` `sta a dat dispozi]ie la `ia pe care-i pl`te[te din banii
de la Sinat s`-i caute ni[te proiecte de legi vechi pe care s` le
reactiveze el ca s` arate c` are vân` [i munce[te pe rupte \n
Barlament. Nu v` gândi]i c` ar fi cine [tie ce bombe, c` românii
o s` tr`iasc` mai bine [i c` alea sau alealalte. Atâta poate [i
Ar`g`zel, c` el nu gânde[te chestiile alea, c` doar are pe al]ii \n
spate s` gândeasc` pentru el. Ar`g`zel nu e \n stare s` lege dou`
cuvinte cursive unul dup` cel`lalt, a[a c` a dat drumul la lovelele
barlamentare ca s` ias` [i el bine \n ochii lumii. O s` vede]i voi
ce legi minunate va face Ar`g`zel, de o s` v` ]ine]i cu mâna de
burt`!
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Au v\zut moartea cu ochii,
dar primesc desp\gubiri
derizorii, la cinci ani de la
r\sturnarea autocarului!
Un impact devastator, cu 38 de victime, a generat zeci de tragedii,
afectând mai multe familii! Astfel, trei persoane - printre care [i un
copil - [i-au pierdut via]a \n urma accidentului rutier! La cinci ani de
la r`sturnarea unui autocar \n localitatea Baldovine[ti, trei dintre
victime au ob]inut \n instan]`, la Ia[i, desp`gubiri derizorii.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis \n parte ac]iunea
formulat` de Liudmila Peti[, Sergiu Zandelov [i Vitalii Verbenco. „Instan]a
respinge excep]ia prescrip]iei dreptului la ac]iune. Admite în parte cererea
formulat` de reclaman]i în contradictoriu cu pârâta Anadolu Sigorta,
reprezentat` pe teritoriul României de Carom Broker de Asigurare SA.
Oblig` pârâta s` le pl`teasc` reclaman]ilor, \n total, 70.000 de lei, cu
titlu de daune morale. Respinge cererea reclamantei Liudmila Peti[ de
obligare la plata daunelor materiale”, au precizat recent judec`torii ie[eni.
Decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Liudmila Peti[, Sergiu Zandelov [i Vitalii
Verbenco au dat \n judecat`, la Ia[i, firma
de asigurare turc` Anadolu Sigorta

Iat` cine a fost \n spatele planului
cu iaurtul din Pia]a Unirii.
Personajul nu a fost la manifestare
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Procesul dintre Liudmila Peti[, Sergiu Zandelov [i Vitalii Verbenco,
pe de o parte, [i firma de asigurare turc` Anadolu Sigorta a \nceput
pe 20 martie 2019. Reclaman]ii le-au cerut magistra]ilor de la Judec`toria
Ia[i s` oblige compania amintit`, prin reprezentanta sa din România,
la plata unor daune morale [i materiale \n valoare de 237.000 de lei.
„Pe 19 august 2015, în jurul orei 9:05, \n localitatea Baldovine[ti
(jude]ul Br`ila), pe fondul vitezei excesive [i al unui carosabil acoperit
cu ap` din abunden]`, numitul Cemil Sevinc a pierdut controlul
autocarului marca Mercedes-Benz (proprietate a firmei Oz Ortadogu
Turzim Limited Sirketi, ce efectua o curs` Istanbul - Chi[in`u, în
care noi eram pasageri) [i s-a r`sturnat în zona benzii de ie[ire a
DC 10 în DE 87, circumstan]e în care noi am suferit leziuni grave”,
au afirmat reclaman]ii \n fa]a judec`torilor ie[eni.
Conform acestora, accidentul a f`cut obiectul unui dosar penal finalizat
prin rechizitoriu, prin re]inerea culpei exclusive în producerea accidentului

rutier a [oferului turc. Cei trei reclaman]i au formulat plângeri prealabile
în termen legal, dar procurorul de caz „a omis” (f`r` s` ]in` cont de
faptul c` sunt cet`]eni str`ini [i cu o situa]ie material` precar`) s` dispun`
exeminarea medico-legal` a acestora, dispunând o solu]ie de clasare.

„Accidentul rutier ne-a traumatizat
profund [i din punct de vedere psihic!”
Liudmila Peti[, Sergiu Zandelov [i Vitalii Verbenco au mai spus
\n instan]a ie[ean` c` autocarul condus de Cemil Sevinc avea, la data
producerii accidentului rutier, o poli]` de asigurare valabil` emis` de
societatea de asigur`ri turc` Anadolu Sigorta, reprezentat` pe teritoriul
României de Carom Broker de Asigurare SA. „Accidentul rutier din
data de 19 august 2015, pe lâng` multiplele traume fizice [i definitive
pe care le-a provocat (în prezent, avem probleme de s`n`tate [i facem
[edin]e de recuperare), ne-a traumatizat profund [i din punct de
vedere psihic / emo]ional. Asta, cu atât mai mult, cu cât accidentul
în care am fost implica]i a fost unul deosebit de grav, în care trei
persoane au murit”, au mai sus]inut cei trei reclaman]i.
De cealalt` parte, reprezentan]ii firmei de asigur`ri au cerut
respingerea ac]iunii. Cei de la Carom Broker de Asigurare SA au
invocat excep]ia de netimbrare [i excep]ia prescrip]iei dreptului la
ac]iune. „Reclaman]ii nu au f`cut dovada leg`turii de cauzalitate între
v`t`m`rile pretins suferite [i fapta ilicit`, la dosar nefiind depus niciun
act medical care s` ateste c` au suferit leziuni în accidentul rutier
din data de 19 august 2015. De asemenea, prejudiciul material al
reclamantei Liudmila Peti[ nu a fost dovedit în cauz`, dup` cum nu
a fost dovedit nici prejudiciul moral de c`tre reclaman]i”, au afirmat
cei de la Carom Broker de Asigurare SA.

Accident rutier cu 38 de victime:
trei persoane [i-au pierdut via]a
\n urma impactului devastator!
|n diminea]a zilei de 19 august 2015, un autocar cu 38 de persoane
s-a r`sturnat \n localitatea Baldovine[ti, din jude]ul Br`ila. |n urma
impactului, autorit`]ile au activat Planul Ro[u de interven]ie. Dintre
cei 38 de pasageri, 34 erau de cet`]enie moldoveneasc`. Salvatorii
au constatat dup` accidentul rutier c` trei persoane [i-au pierdut
vie]ile. Printre cei deceda]i se aflau [i doi copii.
R`ni]ii au fost du[i cu ambulan]ele la Spitalul Jude]ean Br`ila,
unde to]i medicii de pe sec]ii au coborât la Unitatea de Primiri
Urgen]e. Autocarul, înmatriculat în Turcia, f`cea curse regulate pe
ruta Istanbul - Bucure[ti - Chi[in`u [i s-a r`sturnat în apropierea
ora[ului Br`ila. Potrivit poli]i[tilor, accidentul s-a produs într-o curb`
u[oar` la stânga, în condi]iile în care în zon` ploua toren]ial, iar
[oferul nu ar fi schimbat direc]ia de mers în curb`, ci ar fi mers
înainte, lovind dou` indicatoare rutiere, dup` care vehiculul s-a r`sturnat
într-un [an]. |n urma impactului, cei trei moldoveni au ob]inut
desp`gubiri derizorii \n cadrul ac]iunii depuse la Judec`toria Ia[i.
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